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غير مخصص للبيع

فهد إبراهيم العثمان

رئيس مجلس األمناء جلامعة الشرق األوسط األمريكية 

فهد إبراهيم العثمان: 
حتقيق AUM املركز األول 
في الكويت والـ ٣٣ عربيًا 

وضمن ترتيب أفضل اجلامعات 
(٧٥١ - ٨٠٠) عامليًا

إجناز من أبنائكم الطلبة واخلريجني
1011

مرمي بندق

طمأنت مصــادر مســؤولة بأن 
احلاالت التي تأكدت إصابتها بڤيروس 
املتحــور الهنــدي محــدودة وحتت 
العــزل، داعية املواطنــني واملقيمني 
إلى مواصلة االلتــزام باالحترازات 
الصحية، الفتة إلى ان التطعيم فّعال 
ضد هذا الڤيروس املتحّور الذي اطلق 
عليه اســم «دلتــا». وقالت مصادر 
أخرى ان جرعتي لقاح للجميع لضمان 
احلماية من «دلتا»، مشــيرة إلى أن 
إجراءات حماية األشخاص من اإلصابة 
باملتحور الهندي الســريع االنتشار 
هي: التطعيــم أوال ومن ثم االلتزام 
بالكمام مع تنظيف اليدين قبل ارتدائه 
وبعد خلعه، والتباعد واحلرص على 
املسافة اآلمنة حتى عند التحدث مع 
اآلخرين، ومنع التجمعات، وتطهير 
اليدين باســتمرار، وتهوية األماكن 
املتواجدين بها، والعطس والسعال 
في ثنية املرفق مع استخدام املناديل 
الورقية والتخلص منها بشكل سليم 
في صندوق النفايات، وعدم السفر 
أو اخلروج من املنزل إال للضرورة. 
وكشفت املصادر عن ان قضية توفير 
اللقاحات فــي مواعيدها املناســبة 
من ضمن القضايا التي أطلع وزير 
الصحــة الشــيخ د.باســل الصباح 
مجلــس الوزراء عليهــا انطالقا من 
حرص املجلس و«الصحة» على إجناز 
البرنامــج الوطنــي للتطعيم وفق 
مواعيده املقررة. وأحاط وزير الصحة 
املجلس بالنسبة احملّققة حتى اآلن من 
البرنامج الوطني للتطعيم، والنسبة 
املسجلة من املواطنني واملقيمني من 
إجمالي النســبة املســتهدفة وفئات 

الشرائح املتبقية، واألدوات والوسائل 
املقترحة لتســجيلها وفق املواعيد 
احملددة للعودة إلى احلياة الطبيعية. 
وأطلــع املجلــس كذلك علــى ما مت 
إجنازه على صعيد اجلرعة الثانية 
من لقاح «أســترازينيكا» وخطوات 
الــوزارة للحصــول علــى كميــات 
اللقاح املتبقية وفق املواعيد املتفق 
عليها. وتطرقت املصادر إلى قضية 
الڤيروســات املتحــورة والضوابط 
واالشتراطات التي تتمسك بها وزارة 
الصحة حتوطا من هذه الڤيروسات، 
مؤكــدة ان أي مقترحات لتوســيع 
هذه الضوابط واالشتراطات تهدف 
إلى حماية الصحة العامة للجميع. 
وعلمت «األنباء» انه ال توّجه حتى 
اآلن بإغالق مطــار الكويت الدولي، 
وقالت املصادر إنه لم تصدر تعليمات 
للقياديــني مبطار الكويــت الدولي 
لتطبيق إجراءات جديدة مع القادمني 
من الدول التي ثبت وجود املتحور 
الهنــدي بها، الفتة إلى ان اســتثناء 
٥ فئات من القادمني غير املطّعمني من 

اإلجراءات الصحية مستمر.
وأوضحــت املصــادر ان حتديد 
تاريخ متديد افتتاح األنشطة التجارية 
مثــل املجمعات واملطاعــم واملقاهي 
أو تاريخ افتتاح بعض األنشطة التي 
مــا زالت مغلقة مثل نــوادي ألعاب 
األطفال وفق التصورات الصحية يتم 
من خالل منظومة متكاملة تتضمن 
٣ ضوابط أساسية، هي: املضي قدما 
في إجناز خطــة التطعيم وااللتزام 
باالحترازات الصحية، ومتابعة التزام 
األنشطة املفتوحة باالشتراطات، حتى 
نصل إلــى مرحلة انخفــاض أعداد 

اإلصابات اليومية.

«كالم تيليكوم» البحرينية تستحوذ
على كيمز  لالتصاالت «زاجل»

أعلنت شركة كالم تيليكوم، 
املزودة الرائــدة للحلول التقنية 
في البحرين، عن استحواذها على 
شركة كيمز  لالتصاالت «زاجل»، 
أحد أقدم مزودي اإلنترنت وخدمات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
في الكويت وعلى شركة جلف نت 
الدولية لالتصاالت، مزود خدمات 

اإلنترنت األول في الكويت.
ويأتي هذا االستحواذ بهدف 
إنشــاء قوة إقليمية رائدة تدفع 
عجلة التحول الرقمي في منطقة 
دول مجلــس التعاون اخلليجي 
وخارجها، وسيؤدي االستحواذ 
إلى إنشاء كيان مشترك بإيرادات 
لتقدم  قدرها ١٠٠ مليون دوالر، 
القيمة املضافة وحلول  لعمالئها 
الشــاملة  املمتازة  االتصــاالت 

واملبتكرة واملرنة واملوثوقة.
وستتمكن قاعدة عمالء شركة 
كيمز  لالتصاالت «زاجل» احلالية 
من الوصول إلى مجموعة واسعة 
من خدمات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت لدى شــركة كالم 
واخلدمــات الرقميــة وحلــول 
االتصال باإلنترنت، باإلضافة إلى 
االستشارات املتخصصة واحللول 
املصممة حسب القطاع في مجاالت 
القطاع املالي والنفط والغاز وجتارة 
الســلكية  التجزئة واالتصاالت 
والالسلكية والنقل.وتعليقا على 
هذا االستحواذ، قال رئيس مجلس 
إدارة كالم تيليكوم نزار الساعي: 
«يعتبر استحواذ شركة كالم على 
شركة كيمز  لالتصاالت «زاجل» 
برهانا على استراتيجيتنا الطموحة 
واملرنة للنمــو. ورغم التحديات 
االقتصادية التــي أصابت العالم 
ومنطقتنا، حافظت شــركة كالم 
على خططهــا للنمو القائمة على 
التوسع القوي وكذلك االستحواذ. 
اليوم استحواذنا على  ويسعدنا 
شركة كيمز  لالتصاالت «زاجل» 
املعروفة بأنها الشــركة املزودة 
الرائدة خلدمة اإلنترنت في الكويت 
والتي متتاز مبحفظة عمالء قوية 
تضم بعضا من أبرز الشــركات 
واملؤسسات احلكومية. كما نفخر 
بتوسع قاعدة مساهمي شركة كالم 
تيليكوم عبر انضمام بعض أبرز 
رجال األعمال في منطقة اخلليج. 
وستمكن عملية االستحواذ هذه 

الشــركات». وعالوة على ذلك، 
ستوفر الشــبكة املدمجة تغطية
لـــ ٢٥ دولة في منطقة الشــرق 
األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا 
املتحدة وآسيا مع ٥٣  والواليات 
نقطة لتزويــد اإلنترنت لتوفير 
جميع عناصر اإلنتــاج، مبا في 
ذلك السعة وDIA واحللول املدارة 
وSD-WAN واألمن وغيرها. من 
جهته، قــال الرئيــس التنفيذي 
للعمليات السابق لشركة جلف نت 
في الكويت يوسف أحمد: «نظرا 
للحاجة املتنامية للوصول الدولي 
املعلومات  وخدمــات تكنولوجيا 
واالتصــاالت واإلنترنت لقطاع 
الشركات في الكويت، توفر السوق 
إمكانات منو مستمرة كبيرة. ومن 
خالل استحواذها على شركة كيمز  
لالتصاالت «زاجــل»، التي كانت 
أول مــزود خلدمة اإلنترنت ومت 
تأسيســها في الكويت عام ١٩٩١، 
تضيف شركة كالم إلى مجموعتها 
اآلن وصوال إضافيا إلى حصة سوق 
عمالء الشركات لديها إضافة إلى 
الشــركات متعددة اجلنسيات. 
وبفضل توفير الشــركة للحلول 
املتميــزة ذات القيمــة املضافة، 
باإلضافة إلى بنيتها التحتية القوية 
ومدى وصولها، سيؤدي االستحواذ 
إلى حتسني جتربة العميل الكويتي 
بشكل كبير وبالتالي تعزيز والء 
العمالء. وميثل هذا االســتحواذ 
إجنازا مهماً آخر لشركة كالم الرائدة 
في املنطقة خالل مسيرتها لتصبح 
شركة رائدة إقليميا مع تركيزها 
التام على دعم الشركات باحللول 

املتخصصة واملرنة».
بدوره، قال الشريك املؤسس 
واملدير العام لشركة دلتا بارتنرز 
االستشارية الرائدة في مجال إدارة 
االتصاالت خافيير ألفاريز: «يحتاج 
عمالء الشركات اليوم إلى حلول 
تلبي احتياجات األعمال  مبتكرة 
املتطورة باســتمرار وهنا يأتي 
املزودة حللول  دور شركة كالم 
االتصاالت لتســتجيب بسرعة 
ملتطلبــات الشــركات عبر نهج 
مخصص. ويعد تواجد كالم في 
العديد مــن البلدان نقطة مميزة 
جتعلها املزود الشــامل للحلول 
الرقمية والشــريك املفضل لدى 

العمالء اإلقليميني والدوليني».

بهدف إنشاء قوة إقليمية رائدة تدفع عجلة التحول الرقمي بدول اخلليج وخارجها

ڤير باسينزار الساعي

في مجــال تكنولوجيا املعلومات 
وخدمــات االتصاالت في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
ومع استحواذ شركة كالم تيليكوم، 
ستتمكن كيمز  لالتصاالت «زاجل» 
من توسيع مجموعة حلولها اخلاصة 
بالشــركات وســتواصل تقدمي 
خدماتها االستثنائية والقيمة التي 
يتوقعها عمالؤنا من الشــركات 
الصغيرة واملتوســطة واألفراد، 
الشــركة  وذلــك بفضل وجود 
الدولي واســتثماراتها  املندمجة 
التي ستجلبها إلى السوق».وقال 
فير باسي، الرئيس التنفيذي لدى 
شركة كالم تيليكوم: «من خالل 
نظام الكابالت األرضية لشــبكة 
كالم لكابــالت األلياف البصرية 
الكويت  (KNOT)، والــذي يربط 
التعاون اخلليجي،  بدول مجلس 
ستوفر كالم خيارات اتصال عالية 
السرعة واالستجابة لعمالء كيمز  
لالتصاالت «زاجل» وشــركات 
االتصال األخرى في الكويت من 

شــركة كالم بأن تصبح واحدة 
من أكبر ثالثة مزودين مستقلني 
خلدمة اإلنترنت في الشرق األوسط 
التي متتاز  الوحيدة  والشــركة 
بوجود إقليمي في دول مختلفة».

وأضاف: «جاء هذا االستحواذ 
نتيجة جلهودنا املستمرة والهادفة 
لتعزيز حلولنا املبتكرة للشركات 
من خالل االســتثمار بكثافة في 
ترســيخ بنيتنا التحتية الرقمية 
اإلقليمية. ومن خالل دمج شركة 
كيمز  لالتصــاالت «زاجل» في 
مجموعتنا الواسعة، تعمل شركة 
كالم على تعزيز عروضها املوثوقة 
واملتميزة لتقنيات القطاع املتطورة 

لعمالئها احلاليني واحملتملني».
من جانبه، قال رئيس مجلس 
إدارة شــركة كيمز  لالتصاالت 
«زاجــل» محمــد التويجــري: 
«بفضل دعم عمالء شركة كيمز  
لالتصاالت «زاجــل» املخلصني 
على مــدار الثالثني عام املاضية، 
الشــركة وأصبحت رائدة  منت 

إصدار يومي خاص مبناسبة
 كأس األمم األوروبية ٢٠٢٠

د. أنور املضف

«KIB» مينح «أثير 
العراق» التابعة لـ «زين» 
متويل مرابحة بـ ١٢٥ 

مليون دوالر 

«األهلي املتحد»: جناح 
إصدار صكوك مضاربة 

بـ ٦٠٠ مليون دوالر 

املتحّور الهندي 
يتسلل 

إلى الكويت
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بدر احلميدي: األولوية للمنتج احمللي
سامح عبداحلفيظ

قدم النائب بدر احلميدي اقتراحا لتوفير احلماية 
إلنتاج املزارع والقسائم واحليازات الزراعية إلى جانب 
مصائد األسماك وذلك مبنحها أولوية على املنتجات 

املماثلة املستوردة من اخلارج. 
وقال احلميدي في تعديل قدمه على قانون انشاء 
«هيئــة الزراعة»: يكــون جلميع منتجات القســائم 
واحليــازات الزراعية بالكويت أولوية على ما عداها 
من املنتجات املماثلة التي تســتورد من خارج البالد 
وأيا كانت طبيعة هذه املنتجات حيوانية أو زراعية 

بدر احلميديأو سمكية.

صورة تذكارية تضم بايدن وأردوغان وجونسون وميركل وباقي قادة الناتو             (أ.ف.پ)

التفاصيل ص ٦

اللقاحات ضد «املتحور الهندي».. فعالة 
ال إغالق للمطار وال إجراءات جديدة مع القادمني أو وقف الطائرات من دول ثبت وجود «دلتا» بها..  و٣ ضوابط لتمديد افتتاح املجمعات واملطاعم واملقاهي

انتهاء تطعيم املواطنني بـ «أكسفورد» الثانية

«الصحة».. توصيات بوقف إجازات العاملني 
ورفع السعة السريرية للعناية اخلاصة بكورونا

عبدالكرمي العبداهللا

علمت «األنباء» من مصادر صحية 
مطلعة أن «الصحة» انتهت من تطعيم 
املواطنــني باجلرعــة الثانية من لقاح 
أكســفورد وبدأت بتطعيــم الوافدين 
واخلليجيني وغير محددي اجلنسية، 
متوقعة االنتهاء منهم نهاية األسبوع 

اجلاري. مــن ناحية أخــرى، أضافت 
«الصحة» املوظفني الذين وافتهم املنية 
بسبب إصابتهم بڤيروس كورونا إلى 
قائمة املوظفني الذين أصيبوا بالڤيروس 
أثنــاء العمل ودخلوا املستشــفى من 
١ يونيــو ٢٠٢٠ حتــى اآلن،  الفتــرة 
لشمولهم مبكافآت املتوفني واملصابني 

بالڤيروس.

رشيد الفعم - خالد العرافة 

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن 
اجتماعا عقد أمس لوكيل وزارة الصحة 
مع عدد من القياديني ورؤساء األقسام 
في الــوزارة للتباحث في تزايد حاالت 
اإلشــغال واإلصابات مبستشفى جابر، 
ومستشفى مشرف امليداني، مع ارتفاع 
منحنى اإلصابات بشكل مطرد. وقالت 
املصادر لـ «األنباء» إن أبرز التوصيات 
التي تتجه الوزارة لتطبيقها هي وقف 
جميع اإلجازات جلميع الكوادر الطبية 
ملــدة شــهر ووقــف جميــع العمليات 
االختيارية اعتبارا من يوم األحد املقبل 
في جميع املستشــفيات، ووقف العمل 
مبركز صباح األحمد للكلى اعتبارا من 
يوم األحد، وتوزيع أطباء قسم التخدير 
حســب حاجة مجلس التخدير ووقف 

اإلجراءات االختيارية ألقسام الباطنية 
مثــل املناظيــر وغيرها، كمــا تضمنت 
التوصيــات رفــع الســعة الســريرية 
ألجنحــة العنايــة اخلاصــة بالكوفيد 
في املستشفيات العامة والتنسيق مع 
أقسام التخدير من قبل أقسام اجلراحة 
للمســاعده فــي تغطيــة النقــص. هذا 
باإلضافــة الى انه ســتتم إعادة توزيع 
األطباء املتدربني وأطباء البورد مبعرفة 
األمني العام لالختصاصات الطبية، كما 
سيتم تقنني بعض العمليات االختيارية 
في القطاع اخلاص مثل عمليات التجميل 
وغيرها للحد من نقل املضاعفات للقطاع 
احلكومــي. هذا وأكدت املصادر ان هذه 
اإلجراءات ستكون سارية ملدة شهر وهو 
الوقت املتوقع للزيادة الشديدة. وتوقعت 
املصادر أن ترى تلك التوصيات التنفيذ 

خالل اليومني املقبلني.

د. عبداهللا السند: 
فحوصات ملعرفة أنواع 

التحّورات املنتشرة

د.خالد السعيد: 
ال داعي للهلع.. التزموا 

باالشتراطات والتطعيم

د. فهد النجار: 
رفع مستوى اجلدية في 

التعامل مع التحّورات

د. غامن السالم: 
«فايزر» و«أكسفورد» فعاالن 

مع املتحّور الهندي

د. دانة احلقان: 
تأثير «دلتا» على األطفال 

يتمثل في سرعة انتشاره

د.عبداهللا بهبهاني: 
ضرورة تسريع أخذ 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز اجلرعة الثانية من اللقاح
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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رائد بوخمسني

٥٫٣ مليارات حتويالت الوافدين في ٢٠٢٠

«الناتو»: ملتزمون بتعزيز العالقات مع «التعاون»

بروكسلـ  وكاالت: أكد قادة الدول األعضاء 
في حلف شــمال األطلســي (ناتو) التزامهم 
بتعزيــز العالقات مــع دول مجلس التعاون 
اخلليجي. وشدد القادة، في بيانهم اخلتامي 
لقمتهم أمس، على أهمية توســيع دور مركز 
مبادرة تعاون حلف «الناتوـ  إسطنبول» الذي 
مت افتتاحه في الكويت في عام ٢٠١٧ وذلك في 

مجال التعليم والتدريب.
على صعيد متصل، أعلن األمني العام حللف 

شــمال األطلســي (ناتو) ينس ستولتنبرغ 
موافقة جميع أعضاء الـ ٣٠ على بنود مبادرة 
«الناتو ٢٠٣٠» لتعزيز العالقات بني أعضائه.

وأكد الرئيس األميركي جو بايدن أن الدفاع 
عــن أوروبــا وتركيا وكندا «التــزام مقدس» 
بالنسبة للواليات املتحدة، وأعلن أن إجمالي 
اإلنفاق الدفاعي األميركــي في أوروبا وكندا 
ســتتم زيادته بنحو ٢٦٠ مليــار دوالر بدءا 

من العام احلالي.

أحمد مغربي

كشفت بيانات بنك الكويت املركزي، عن 
تسجيل حتويالت الوافدين بالكويت خالل 
عــام ٢٠٢٠ قفــزة بنســبة ١٤٫٥٪ لتبلغ ٥٫٣ 
مليارات دينار، وذلك باملقارنة مع حتويلهم 
٤٫٦٢ مليــارات دينار فــي ٢٠١٩، حيث يأتي 
هذا االرتفاع رغــم تداعيات جائحة كورونا 

التــي نتج عنها تســريح آالف الوافدين من 
أعمالهم، باإلضافة الى عشرات اآلالف الذين 
مت تخفيض رواتبهم بنسب مختلفة بالعام 
املاضي. ومن بني األسباب التي أدت الى قفزة 
حتويالت الوافدين قيام العديد منهم بتسفير 
عائالتهــم الى بالدهم وبالتالي عدم احلاجة 
الى إنفاق أموال كثيرة في الكويت وحتويل 

اجلزء األكبر الى أسرهم.

 مقارنة بتحويالت بلغت ٤٫٦ مليارات دينار في ٢٠١٩

٢٥٥٠ دينارًا 
نصيب املواطن 

من الديون
مصطفى صالح

كشــفت بيانات رسمية، 
حصلت «األنباء» عليها، أن 
نصيب املواطن الكويتي من 
إجمالي الدين العام الكويتي 
(سواء الداخلي او اخلارجي)، 
بلغ نحو ٢٥٥٠ دينارا للفرد 
الواحد، كما في ٣١ ديســمبر 
٢٠٢٠، حيث بلغ إجمالي الدين 
العام للبــالد ٣٫٤٩ مليارات 
دينار، وذلــك إلجمالي عدد 
املواطنني البالغ ١٫٣٦ مليون 

مواطن ومواطنة.
تشــير  املقابــل،  وفــي 
البيانــات إلــى أن نصيــب 
املواطن مــن إجمالي الناجت 
احمللــي للكويت بلــغ نحو 
٢٨٫٨ ألــف دينــار كمــا فــي
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، حيث بلغ 
إجمالي الناجت احمللي للبالد 
٣٩٫٤٣ مليار دينار مقســما 
علــى ١٫٣٦ مليــون مواطــن 

ومواطنة.

التفاصيل ص ١٣

التفاصيل ص ١٦التفاصيل ص ١٣

هل لڤيروس كورونا عالقة بسقوط 
إريكسن املرعب؟.. ووكيله: معنوياته «جيدة»

أحمد غازي: حظوظ أملانيا قليلة 
وفرنسا األقرب لّلقب.. وأتعاطف مع إسبانيا

«الديوك» 
و«املانشافت» 

في نزال 
شرس

«رفاق 
رونالدو» 

لعبور املجر 
بسالم

«شيك» يهدي التشيك انتصارًا رائعًا

04 التفاصيل ص ٢

ً أقر مبادرة «ناتو ٢٠٣٠».. وبايدن يزيد اإلنفاق الدفاعي في أوروبا ٢٦٠ مليارا
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٩ إنذارات لعقارات مخالفة شمال غرب الصليبخات وغرناطة
تواصل الفرق الرقابية في 
بلدية الكويت جوالتها امليدانية 
للكشــف على مخالفات البناء 
بجميــع أنواعها باتخــاذ كافة 
اإلجراءات الرقابية تطبيقا لنظم 

ولوائح البناء.
وأسفرت اجلوالت امليدانية 
التــي نفذهــا الفريــق الرقابي 
بالنوبات الثالث في قسم متابعة 
املخالفــات الهندســية بــإدارة 
الهندســية  التدقيق واملتابعة 
بفرع بلدية محافظة العاصمة 
علــى مناطق الدوحــة وجابر 
األحمد وشمال غرب الصليبخات 
وغرناطة عن حترير مخالفتني 
لعدم تكليف مكتب هندســي، 
وإقامــة أعمــال بنــاء من دون 
ترخيص، ووضــع ٢٢ ملصق 
إنذار إلزالة تعديات متت إقامتها 

لعقــارات مخالفة في منطقتي 
الصليبخــات  غــرب  شــمال 
وغرناطة، إلــى جانب توجيه 

وأشار إلى أن مخالفات البناء 
التــي مت حتريرهــا جاءت بعد 
انتهاء املهلة القانونية من تاريخ 
وضع ملصق اإلنذار، مشيرا إلى 
إنه ســيتم رفع املخالفات إلى 
اإلدارة القانونية التخاذ الالزم 
بخصوصها. ولفت البذالي الى 
تواصل اجلوالت امليدانية بجميع 
مناطق احملافظة لرصد مخالفات 
البنــاء والتعديات املقامة على 
أمالك الدولة، مؤكدا ان الفريق 
الرقابي سيقوم بالتعامل معها 
باتخاذ كل اإلجراءات القانونية 
وعدم التهاون بحق املخالفني.

العقارات  ودعــا أصحــاب 
التعاون مــع الفــرق الرقابية 
وااللتزام بالتراخيص املمنوحة 
لهم بالبناء من قبل البلدية وعدم 

جتاوزها.

إنذارين بإيقاف أعمال بناء لعدم 
وجود تراخيص.

وقال مديــر إدارة التدقيق 
واملتابعة والهندسية بفرع بلدية 
محافظة العاصمة يوسف البذالي 
ان هذه اجلوالت تأتي في إطار 
احلملة اإلعالمية التي أطلقتها 
إدارة العالقــات العامــة بهدف 
الكشــف على جميع مخالفات 
البناء ورصد العقارات املخالفة 
في جميع احملافظات بالتعاون 
مــع الفــرق الرقابيــة إلدارات 
الهندســية  التدقيق واملتابعة 
البلديــة باحملافظــات  بأفــرع 
للتأكد من مدى التزام أصحاب 
العقارات بالتراخيص الهندسية 
وعدد األدوار املسموح بها طبقا 
للتراخيــص املمنوحة لهم من 

قبل البلدية.

تسجيل مخالفة ألحد العقارات املخالفة

على أمالك الدولة في منطقتي 
الدوحة وجابر األحمد، فضال عن 
توجيه ٧ إنذارات داخل العقار 

الغيص لـ «األنباء»: التزام أهالي «اجلهراء» 
باالشتراطات الصحية قّلل املخالفات

عبداهللا الراكان

أكــد رئيــس قســم إزالة 
املخالفات في بلدية اجلهراء 
سليمان الغيص ان اجلوالت 
تطبيــق  لفــرق  امليدانيــة 
االشتراطات الصحية مستمرة 
في متابعة عملها سواء كانت 
من فريق البلدية او من اللجنة 
املركزية التــي فيها ممثلون 
عن جميع الوزارات، مشيرا 
إلى ان هذه اجلولة من ضمن 
اجلوالت املكثفة بشكل يومي 
واحيانــا أســبوعيا لتوعية 
الزبائن وأصحــاب احملالت 
وإداراتهــا والعاملــني فيهــا 
بضرورة االلتزام باالشتراطات 
الصحية بطرقها الصحيحة 
كتوفير امللصقات واإلرشادات 
التوعويــة داخــل احملــالت 
واألسواق الكبرى في اجلهراء 
وتوفير الكمامات االحتياطية 
واملعقمات للعاملني وللزبائن.
الغيــص فــي  وأضــاف 
«األنبــاء»  لـــ  تصريــح 
خــالل جولة فريــق تطبيق 

منهم مــن يقوم باإلبالغ عن 
احملالت التي ال تلتزم بالتباعد 
االجتماعي حرصا منهم على 

السالمة العامة.
وأشار الغيص إلى انه ومن 
خالل جوالتنا ملسنا ان سكان 
اجلهراء ال يدخلون احملالت 
املزدحمة وحتــى املجمعات 

الصحية والوقائية املوضوعة 
لهــا الســتقبال الزبائن، كما 
أنهــا ملتزمــة بتطبيق قرار 
اإلغالق في الســاعة ٨ مساء 
وال تســتقبل زبائنهــا قبــل 
نصف ساعة من اإلغالق، وهذا 
أمر جيد ويدل على التعاون 

الكبير من اجلميع.

الكبيــرة فــي اجلهــراء مثل 
«السليل» و«أوتاد» وغيرهما 
من املجمعات التي تشهد عادة 
إقباال كبيرا من روادها، والتي 
فيها مساحات كبيرة للمشي.

وأوضح الغيص أن جميع 
املطاعم التي قمنا بتفتيشها 
كانت ملتزمة باالشــتراطات 

خالل جولة فريق تطبيق االشتراطات في «سليل»

فريق إزالة املخالفات في بلدية اجلهراء خالل اجلولة                           (محمد هاشم)

سليمان الغيص

االشــتراطات الصحيــة في 
مجمع ســليل اجلهراء مساء 
أول مــن امــس ان املخالفات 
واإلنذارات قلت تدريجيا حتى 
أصبحت تقريبا من ٢٠ إلى ٢٥ 
إنذارا على مستوى محافظة 
اجلهراء خاصة فيما يتعلق 
بالتباعد او سقوط الكمامات 
من العاملني، مشــيرا الى ان 
قلــة املخالفات مؤشــر جيد 
ودليل علــى التــزام ووعي 
أهالــي محافظــة اجلهــراء 
حتــى كبار الســن جتاوزنا 
مرحلة توعيتهم وايضا هناك 

مجلس الوزراء: التهاون في تطبيق االشتراطات يستلزم إجراءات مشددة

الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعه األسبوعي في قصر 
السيف برئاسة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد. وبعد االجتماع، صرح 
وزير اخلارجية ووزير الدولة 
لشــؤون مجلــس الــوزراء 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 

مبا يلي:
اســتهل مجلس الوزراء 
اجتماعه باالستماع إلى شرح 
قدمه وزير الصحة الشــيخ 
د.باسل الصباح بشأن آخر 
التطــورات املتعلقــة بوباء 
كورونا على مستوى العالم 
ومستجدات الوضع الصحي 
في البالد من واقع اإلحصاءات 
التي تشهد ارتفاعا ملحوظا 
باآلونــة األخيــرة في أعداد 
حــاالت اإلصابــات وحاالت 
دخــول املستشــفى ومــن 
يتلقون العالج في العناية 
املركزة نظرا لعدم االلتزام 
الصحيــة  باالشــتراطات 
والوقائية، السيما ما تعلق 
بالتباعــد االجتماعــي فــي 
األماكــن العامــة واخلاصة 
التي تعــود بالضــرر على 
اجلميع وتؤدى إلى انتشار 
العدوى، كما عرض للمجلس 
إحصائية حول نتائج فحص 
اجلينات الڤيروســية التي 
أجرتها وزارة الصحة مؤخرا 
والتي تؤكــد إصابة بعض 
احلــاالت باملتحــور «دلتا» 
من ڤيروس كورونا والذي 
انتشر في أكثر من ٦٢ دولة 

حول العالم.
وإذ ينوه مجلس الوزراء 
بالتقدير مبستوى الوعي لدى 
املواطنني واملقيمني وحرصهم 
بتطبيــق  التقيــد  علــى 
االشتراطات الصحية وجتنب 
التجمعــات واملخالطــة، إال 
أن املجلــس يحــذر البعض 

من جانــب آخر، تدارس 
مجلــس الــوزراء التوصية 
الواردة من جلنة الشــؤون 
االقتصادية بشــأن التقرير 
الســنوي اخلامــس للجنة 
الوطنيــة ملكافحــة غســيل 

املخاطــر املرتبطة بغســيل 
األمــوال ومتويــل اإلرهاب، 
وقرر مجلس الوزراء تكليف 
اللجنــة بضــرورة وضــع 
برنامج تنفيذي يتســق مع 
املعاييــر الالزمــة لعمليــة 

الســاحة السياســية علــى 
الصعيدين العربي والدولي، 
وفي هذا الصدد أعرب مجلس 
الوزراء عن إدانة واستنكار 
الكويت الشديد على استمرار 
استهداف املدنيني واملناطق 
املدنية فــي اململكة العربية 
السعودية الشقيقة وآخرها 
سقوط طائرة مسيرة على 
مدرســة في مدينة عســير، 
إضافــة إلى مســيرة أخرى 
على مدينة خميس مشــيط 

من قبل ميليشيا احلوثي.
وأكد املجلس أن استمرار 
هــذه الهجمــات اإلجراميــة 
واإلصــرار عليهــا وتصاعد 
وتيرتهــا مبــا تشــكله من 
تهديد ألمن اململكة العربية 
السعودية الشقيقة واستقرار 
املنطقة، مؤكدا على وقوف 
الكويــت التــام إلــى جانب 
اململكة العربية الســعودية 
الشقيقة وتأييدها في كل ما 
تتخذه من إجراءات للحفاظ 
أمنهــا واســتقرارها  علــى 

وسيادتها.
وأعــرب املجلــس عــن 
الكويــت بقــرار  ترحيــب 
اململكة العربية الســعودية 
الشــقيقة قصر أداء مناسك 
احلــج للعام اجلــاري على 
املواطنــني واملقيمــني داخل 
اململكــة بإجمالــي ٦٠٫٠٠٠ 
حاج نظرا الستمرار تداعيات 
جائحة كورونا (كوفيدـ  ١٩) 

وظهور سالالت جديدة.
وأشاد املجلس باجلهود 
الكبيرة واملقدرة التي تبذلها 
اململكة العربية الســعودية 
الشــقيقة في ســبيل خدمة 
حجــاج بيــت اهللا احلــرام 
واملعتمرين وحرصها الشديد 
على سالمتهم وتسخير كل 
اإلمكانيات لراحتهم، مثنيا 
على ما تبذله اململكة الشقيقة 

األمــوال ومتويــل اإلرهاب، 
واملتضمــن أهــم اإلجنازات 
التــي  التحديــات  وأبــرز 
تواجه اللجنة باإلضافة إلى 
تطلعاتها املســتقبلية التي 
من شأنها تخفيض مستوى 

القــادم  املتبــادل  التقييــم 
للكويت.

ثم بحث مجلس الوزراء 
الشــؤون السياســية فــي 
املســتجدات  آخــر  ضــوء 
والتطــورات الراهنــة على 

مــن جهــود وعلــى التقدم 
واإلجنــازات العلميــة التي 
أحرزتها في سبيل مكافحة 
هذه اجلائحة ودعم املنظومة 

الصحية.
ورحب املجلس بانتخاب 
لدولــة  الدولــي  املجتمــع 
اإلمــارات العربيــة املتحدة 
الشــقيقة عضــوا غير دائم 
فــي مجلس األمــن الدولي، 
وأوضح املجلس أن اختيار 
املجتمع الدولي يعكس الدور 
البارز الــذي تقوم به دولة 
اإلمارات العربية املتحدة على 
املستويني اإلقليمي والدولي 
بقيادة صاحب السمو  الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان.
وأعــرب املجلــس عــن 
خالص التهاني لألشقاء في 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
قيــادة وحكومــة وشــعبا 
ومتنياتها بالتوفيق والسداد 
خالل فتــرة العضوية غير 
الدائمة في مجلس األمن ومبا 
يحفظ ويعزز األمن والسلم 

الدوليني.
ثم أعرب املجلس عن إدانة 
واستنكار الكويت للهجمات 
الصاروخية التي استهدفت 
بهــا ميليشــيات احلوثــي 
املدنيني في مدينة مأرب في 
اجلمهورية اليمنية الشقيقة 
والتي أدت إلى مقتل وجرح 

العشرات من األبرياء.
استــــمرار  أن  وأكـــــد 
هــذه الهجمــات العدوانيــة 
واستهداف املدنيني األبرياء 
وتقويض استقرار املنطقة 
الدولية  وجتاهل املســاعي 
الراميــة إلى الوصــول إلى 
 احلــل السياســي املنشــود 
يؤكد طبيعة النهج العدائي 
الذي تسلكه هذه امليليشيات 
ويؤكد احلاجة امللحة لوضح 

حد له.

أكد أن مسؤولية املجتمع تعتمد على مدى ارتقاء الوعي مبخاطر الوباء وعدم التهاون في االلتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات الصحية

سمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ حمد جابر العلي وعبداهللا الرومي خالل االجتماع

اآلخر مــن التهاون بتطبيق 
الوقائية والبعد  اإلجراءات 
عــن التجمعــات واملخالطة 
جتنبــا التخــاذ إجــراءات 
احترازية مشــددة، وقد أكد 
املجلس أن مسؤولية املجتمع 
تعتمــد علــى مــدى ارتقاء 
الوعى مبخاطــر هذا الوباء 
وعدم التهــاون في االلتزام 
بالتعليمــات الصــادرة من 
الســلطات الصحية مبا في 
ذلــك التجمعات في احلدود 
املتاحــة باعتبارهــا ســالم 
وأمان وصحة للجميع، وذلك 
حلني احتواء الوباء والقضاء 
باإلقبــال  مشــيدا  عليــه، 
الكبيــر علــى تلقــى اللقاح 
بالڤيــروس، والذي  املضاد 
من شــأنه حتقيق األهداف 
املرجوة للوصول إلى املناعة 
املجتمعية املنشودة، سائال 
املولى عز وجل أن يرفع الغمة 

عن هذه األمة.
االحتفــال  ومبناســبة 
الرســمي بافتتــاح املكتــب 
الدائم ملنظمة الصحة العاملية 
ضمن منظومة األمم املتحدة 
في الكويــت اليوم الثالثاء، 
أشار ســمو رئيس مجلس 
الوزراء إلى أن افتتاح مكتب 
للمنظمة في الكويت سيكون 
إضافة مهمة للجانبني ومن 
شأنها تعزيز العمل املشترك 
بني املنظمــة والكويت كبلد 
عضو وشريك داعم خصوصا 
في الفترة االستثنائية التي 
يعيشــها العالم أجمع جراء 
انتشار جائحة كورونا، كما 
أن وجــود مكتــب للمنظمة 
سينعكس على تقدم وتطور 
اخلدمات الصحية في الكويت 
وتوســعة مجال املشــاريع 
املشتركة بني اجلانبني وإلى 
جانب تفعيل االستراتيجيات 

الصحية بني الطرفني.

الكويت تدين وتستنكر استمرار استهداف املدنيني 
في السعودية من ميليشيا احلوثي

أعربت وزارة اخلارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار 
الكويت وبأشــد العبارات اســتمرار اســتهداف املدنيني 
واملناطق املدنية في اململكة العربية السعودية الشقيقة 
وآخرها ســقوط طائرة مســيرة على مدرسة في مدينة 
عســير إضافة الى مســيرة أخرى علــى مدينة خميس 

مشيط من قبل ميليشيا احلوثي.
وأوضحت الوزارة أن استمرار هذه الهجمات اإلجرامية 
واإلصرار عليها وتصاعد وتيرتها مبا تشكله من تهديد 
ألمن  اململكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار املنطقة 

وحتد جلهود املجتمع الدولي وتقويض ملساعيه الهادفة 
إلــى وضع حد للصراع الدائر في اليمن وانتهاك لقواعد 
القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي يؤكد خطورة 
تلك الهجمات وتهديدها لألمن والسلم الدوليني األمر الذي 
يتطلب حترك مجلس األمن الفوري واحلاسم لوضع حد له.

 واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت 
التام إلــى جانب اململكة العربية الســعودية الشــقيقة 
وتأييدهــا فــي كل ما تتخذه من إجــراءات للحفاظ على 

أمنها واستقرارها وسيادتها.

تكليف جلنة مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب بوضع برنامج تنفيذي يتسق مع املعايير الالزمة لعملية التقييم املتبادل القادم للكويت
ترحيب بقرار السعودية قصر أداء مناسك احلج للعام احلالي على املواطنني واملقيمني داخل اململكة بإجمالي ٦٠ ألف حاج

الشايع بحث مع السفير اإليطالي تعزيز 
مسيرة الصداقة والتعاون بني البلدين

د.عروب الرفاعي رئيسًا للجنة املسؤولية 
االجتماعية بجمعية اإلعالم واالتصال

عقدت اجلمعية الكويتية لإلعالم واالتصال 
اجتماعا صباح امس بحضور ماضي اخلميس 
رئيس مجلس اإلدارة وحمد الســهيل أمني 
الصنــدوق ورمي امليع عضو مجلس اإلدارة 
وحمــد املصيبيــح عضــو مجلــس اإلدارة 

وحضور د.عروب الرفاعي.
واتفق احلضور على ترشــيح د.عروب 
الرفاعي لترأس جلنة املسؤولية االجتماعية، 
كما مت استعراض احلضور ملا ستضيفه هذه 
اللجنة، لتعتبر أول مخرجات اللجان التابعة 
للجمعية، وهدفها «تعزيز قيام الشــركات 
واجلهات احلكوميــة ذات االهتمام باإلعالم 
واالتصال مبسؤوليتها االجتماعية» ويندرج 
هذا الهدف ضمن أهداف برامج اجلمعية خالل 

األعوام القادمة.

ويتمثــل دور اللجنــة فــي حتليل واقع 
املسؤولية االجتماعية للقطاع اإلعالمي في 
الكويت، ومقارنة معيارية ألفضل املمارسات 
في املجال، ونشر ثقافة املسؤولية االجتماعية 
في قطاع اإلعالم مما يساهم في تنمية املجتمع 

والبيئة اإلعالمية.
من جانبه، أشاد ماضي اخلميس رئيس 
اجلمعية بدور جلنة املسؤولية االجتماعية، 
مؤكــدا أن رؤيتنا تهدف إلى تأســيس بنية 
حتتية للمســؤولية االجتماعية في اإلعالم 
واالتصال عن طريق تفعيل ممكنات املسؤولية 
االجتماعية ممثلة في ست ركائز هي الشراكات 
واحلوكمة، واألنظمة واللوائح، والتخطيط 
الوطني، والتحفيز والتشــجيع، والتوعية 

وتطوير القدرات والرصد والقياس.

ماضي اخلميس ود.عروب الرفاعي وحمد السهيل ورمي امليع وحمد املصيبيح خالل اللقاء

اســتقبل وزيــر الدولة 
البلديــة ووزير  لشــؤون 
الدولة لشــؤون اإلســكان 
والتطوير العمراني شايع 
الســفير اإليطالي  الشايع 
لــدى  كارلــو بالدوتشــي 
الكويــت وذلك فــي مكتبه 
العامة  مببنــى املؤسســة 
للرعايــة الســكنية. وقــد 
الوزيــر بالســفير  رحــب 
الطيبة  مشــيدا باجلهــود 
املبذولة والرامية في تعزيز 
مسيرة الصداقة والتعاون 

بــني الدولتني. وجــرى خالل اللقاء مناقشــة 
العالقات الثنائية وسبل تنميتها بني البلدين، 
مؤكدا املستوى املتميز الذي وصلت إليه تلك 
العالقات والتي تشهد منوا وتطورا على كافة 

األصعدة. كما شــدد الوزير على حرصه على 
تعزيــز عالقات التعــاون واالرتقــاء بها إلى 
مســتويات أشــمل تلبية ملصالح وطموحات 

البلدين والشعبني الصديقني.

الوزير شايع الشايع مستقبال السفير االيطالي

ملشاهدة الڤيديو
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األمير عّزى أسرة يوسف شرك: حياته حافلة باإلجنازات على املستوى التربوي
بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تعزية إلى أسرة املغفور له 
بإذن اهللا تعالى املربي الفاضل د.يوســف 
عبداملعطي شــرك أعرب فيها سموه عن 
خالــص تعازيه وصادق مواســاته بوفاة 
فقيدهم، مستذكرا سموه بكل التقدير مناقب 
الفقيد ومآثره اجلليلة وما قدمه من إسهامات 
طيلة حياته احلافلة بالعطاء واإلجنازات على 
املستوى التربوي والتعليمي في الكويت، 
سائال سموه املولى تعالى أن يتغمده بواسع 
رحمته ويسكنه فســيح جناته وأن يلهم 
أسرته الكرمية جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تعزية إلى أسرة املغفور له 

بإذن اهللا تعالى املربي الفاضل د.يوســف 
عبداملعطي شــرك ضمنها سموه خالص 
تعازيه وصادق مواســاته بوفاة فقيدهم، 
مستذكرا سموه بكل التقدير مناقب الفقيد 
ومآثره اجلليلة وما قدمه من إسهامات طيلة 
حياته احلافلة بالعطــاء واإلجنازات على 
املستوى التربوي والتعليمي في الكويت 
مبتهال سموه إلى املولى تعالى أن يتغمده 

بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما بعث سمو الشــيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.
إلى ذلك تلقى صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد رسالة تعزية من مرزوق 
الغامن رئيس مجلس األمة أعرب فيها لسموه 

باسمه وباسم أعضاء مجلس األمة عن خالص 
التعازي بوفاة الشيخ منصور األحمد، رحمه 
اهللا، سائال املولى جل وعال أن يتغمد الفقيد 
بواســع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح 
جناته وأن يلهم سموه رعاه اهللا واألسرة 

الكرمية جميل الصبر وحسن العزاء.
هذا وقد بعث صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد برسالة جوابية ضمنها 
بالغ شكره على ما عبر عنه من طيب املشاعر 
وصادق املواساة بهذا املصاب، متمنيا سموه 

للجميع موفور الصحة والعافية.
كما تلقى صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد رسالة تعزية من سمو الشيخ 
صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء أعرب 

فيها لسموه عن خالص تعازيه بوفاة الشيخ 
منصور األحمد، رحمــه اهللا، مبتهال إلى 
املولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ومغفرته وأن يلهم سموه واألسرة الكرمية 

جميل الصبر وحسن العزاء.
هذا وقد بعث صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد برسالة جوابية لسموه 
عبر فيها عن خالص شــكره على ما عبر 
عنه من طيب املشــاعر وصادق املواساة 
بهذا املصاب األليم، راجيا سموه له وافر 

الصحة والعافية.
كما تلقى صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد اتصاال هاتفيا من رئيس مجلس 
النواب في جمهورية العراق الشقيق محمد 

ريكان احللبوسي أعرب خالله عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته لسموه ولألسرة 
احلاكمــة بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى 
الشيخ منصور األحمد، سائال املولى تعالى 
أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه 
فســيح جناته وأن يلهم سموه واألسرة 

الكرمية جميل الصبر وحسن العزاء.
وقد عبر صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد عن شكره وتقديره ملا أبداه 
من صادق املواساة وخالص التعازي والدعاء، 
راجيا من املولى عز وجل أال يريه مكروها 

بعزيز.
كما تلقى صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد اتصاال هاتفيا من ســماحة 

الشيخ علي بشير النجفي ممثال عن والده 
سماحة آية اهللا العظمى الشيخ بشير النجفي 
نقل فيه تعازي والــده وتعازيه وصادق 
مواساتهما لسموه ولألسرة احلاكمة بوفاة 
املغفور له بإذن اهللا تعالى الشيخ منصور 
األحمد، ســائلني املولى تعالى أن يتغمده 
بواســع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح 
جناته وأن يلهم ســموه واألسرة الكرمية 

جميل الصبر وحسن العزاء.
وقد عبر صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد عن شكره وتقديره ملا أبداه 
ســماحتهما من صادق املواساة وخالص 
التعازي والدعاء، سائال سموه، رعاه اهللا، 
املولى عز وجل أال يريهما مكروها بعزيز.

صاحب السمو تلقى رسالتي تعزية من رئيس مجلس األمة ورئيس الوزراء واتصاالً من علي بشير النجفي ممثًال عن والده بوفاة منصور األحمد

اليابان والكويت تدشنان طابعًا بريديًا 
مشتركًا الشهر املقبل

طوكيو ـ كونا: تدشــن اليابان والكويت 
طابعا بريديا مشتركا رمزا للصداقة بينهما 
على هامش انطــالق دورة األلعاب األوملبية 
الصيفية (أوملبياد طوكيو ٢٠٢٠) في ٢٣ يوليو 
املقبــل بعد تأجيلها بســبب تفشــي جائحة 

ڤيروس «كورونا املستجد - كوفيد ١٩».
وقالت سفارتنا في طوكيو في بيان خصت 
به وكالة االنباء الكويتية (كونا) ان الطابع 
البريــدي يضم صــورا للمعالــم التاريخية 
والرياضية للكويت ومدينة (نيهومناتسو) 
مبقاطعة فوكوشيما اليابانية التي تستضيف 
فريــق االوملبياد الكويتي لتحضيره للدورة 

املرتقبة.
واعتبرت ان «مبادرة التدشني تسلط الضوء 
على قوة الصداقة التي جتمع اليابان والكويت 
السيما مبناسبة مرور ٦٠ عاما على تأسيس 
العالقات الديبلوماسية بني البلدين»، الفتة 
الى العمل املشــترك والتنسيق املتبادل بني 
الســفارة الكويتية ومدينة «نيهومناتسو» 
الختيار التصميم والصور للطابع البريدي.

وذكرت السفارة ان الطابع البريدي املرتقب 
وهــو بدعم مكتب البريد الياباني يبلغ نحو 
٨٤ ينــا (٠٫٨ دوالر أميركــي) ويضم صورا 
من الكويت لقصر الســيف وبــرج التحرير 
والعبــني من الكويت، اضافــة الى صور من 

مدينة «نيهومناتسو» اليابانية.
وأضافــت ان مكتب البريد الياباني الذي 
سيحتفظ بجميع العائدات املالية لبيع الطابع 
يســعى الى بيعه عبر البوابــة االلكترونية 
ومراكز البريد الرئيسية بالعاصمة طوكيو 

ومدينة نيهومناتسو واملدن املجاورة.
وأوضحت السفارة ان مدينة نيهومناتسو 

التي تبعد نحو ٢٠٠ كيلومتر شــمال شــرق 
العاصمة طوكيو مت تسجيلها مدينة استضافة 
للكويت وتعكس تقدير اليابان لقيام الكويت 
بالتبرع بخمســة ماليــني برميل نفط (تقدر 
بحوالي ٥٠٠ مليــون دوالر أميركي) وتبرع 
األمير الراحل الشــيخ صباح األحمد اجلابر 
الصبــاح بنحــو ثالثة ماليــني دوالر العادة 
اعمار مقاطعة فوكوشــيما التي كانت االكثر 
تضررا من الزلــزال الضخم بقوة ٩ درجات 
علــى مقياس ريختر وموجات التســونامي 

اللذين ضربا البالد عام ٢٠١١.

الطابع البريدي

مصادر لـ «األنباء»: ١٠٩٥ يومًا مدة إجناز 
شبكة توزيع املياه املعاجلة ملزارع العبدلي

«هيئة الغذاء» توصي بحظر ورفع احلظر 
عن استيراد مواد ومنتجات غذائية

عاطف رمضان

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن آخر 
موعد لعطاء املناقصة العامة التي طرحتها 
وزارة األشــغال العامة لتشغيل وصيانة 
محطات الضخ واخلطوط الرئيسية وشبكة 
توزيــع املياه املعاجلة ملزارع العبدلي هو 
٢٢ اجلاري. وأضافت املصادر ان املناقصة 
تشــمل نقل وتركيب الوصــالت الزراعية 
بحســب احلاجة والقيام بأعمــال صيانة 
املناهيل واخلزانات وإصالح الكسور الفرعية 

والرئيسية على اخلطوط.
وأوضحــت املصادر أن هــذه املناقصة 
هي مناقصة داخلية غيــر قابلة للتجزئة 

حنان عبداملعبود

أوصت الهيئــة العامة للغذاء والتغذية 
بحظر استيراد جميع أنواع حلوم الطيور 
(الطازجــة ـ املبردة ـ املجمــدة ـ املصنعة) 
بجميع أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض 
املائدة من مملكة الســويد. وقال أمني ســر 
اللجنة العليا لسالمة األغذية عادل السويط 
في تصريــح صحافــي، ان اللجنة أوصت 
باإلجماع في اجتماعها األخير باحلظر على 

وأن طريقة تقدمي العطاء من خالل العرض 
املالي، وأن أسلوب تقييم العطاءات من خالل 
أرخص األسعار، وال يجوز تقدمي عروض 
بديلة. ولفتت املصادر إلى أن التنفيذ يشمل 
تقدمي جميع األيدي العاملة واملواد واملعدات 
واآلالت اإلنشــائية وجميع ما يلزم إلمتام 
األعمال وصيانتها وتشغيلها وفقا للشروط 

املنصوص عليها في مستندات العقد.
وبينت املصــادر أن مدة إجناز األعمال 
هــي (١٠٩٥ يوما) تبــدأ اعتبارا من تاريخ 
توقيع العقد مع التقيد بالقانون، مشيرة 
إلى أن املباشرة الفعلية بتنفيذ األعمال من 
تاريخ تسليم املوقع خالل مدة أقصاها (٣٠ 

يوما) من تاريخ توقيع العقد.

جميع املنتجات الســابق ذكرهــا فيما عدا 
املعاجلة حراريا على درجة حرارة ٧٠ مئوية 
بسبب تفشي مرض إنفلونزا الطيور شديدة 

.(H٥) الضراوة فئة
وأضاف أن اللجنــة أوصت أيضا برفع 
احلظر على اســتيراد جميــع أنواع حلوم 
املجتــرات (الطازجــة ـ املبــردة ـ املجمدة ـ 
املصنعــة) بجميــع أنواعهــا ومشــتقاتها 
ومنتجاتها بسبب انتهاء مرض حمى الوادي 

املتصدع من جمهورية كينيا.

آخر موعد لعطاء مناقصة املشروع ٢٢ اجلاري

نادية العازمي لـ «األنباء»: إعادة تشكيل
فرق التفتيش املشتركة على احلضانات اخلاصة

قمتم خالل الفترة املاضية 
بحملة لتطعيم أصحاب 

احلضانات والعاملني، فهل من 
حملة ثانية قريبا؟

٭ بالتأكيــد نعمل على ذلك، 
حيث إن احلملــة االولى من 
التطعيــم متــت بالتنســيق 
مــع وزارة الصحــة، وحاليا 
جار التنســيق بــني وزارتي 
الشــؤون والصحــة لتحديد 
موقع خاص الستكمال حملة 
التطعيــم للحضانــات خالل 
االســبوع املقبل، وبإذن اهللا 
تتــم املوافقــة ويتــم حتديد 
املوقــع ويتــم التطعيم بعد 
التسجيل في منصة التطعيم 
اخلاصة بوزارة الصحة حلصر 
البيانــات، ونحــن بانتظــار 
حتديد وزارة الصحة املوقع 
والتاريــخ ومبــا يتناســب 
مــع االشــتراطات الوقائيــة 
والصحية التي تراها مناسبة.

دليل االشتراطات

ماذا عن توزيع دليل 
االشتراطات وعدد احلضانات 

املستلمة؟
الفكــرة األساســية هــي  ٭ 
توزيــع دليــل االشــتراطات 
الصحية املعتمد من قبل وزارة 
الصحة، باالضافة إلى توزيع 
القــرارات والقوانني املنظمة 
لعمل احلضانات على أكبر عدد 
من احلضانات خالل ثالثة ايام 
وبواقــع محافظتني كل يوم، 
وكان هناك جتاوب كبير من 
قبــل أصحــاب احلضانــات، 
وأردنا من هذا العمل ان يعرف 
صاحب احلضانة اإلجراءات 
والشــروط الواجب توافرها 
وااللتزام بها لعمل احلضانات، 
إلــى جانــب توقيــع التعهد 
اخلاص في وزارة الصحة بني 
أصحاب احلضانات واولياء 
األمــور لتكون االشــتراطات 
الصحية متكاملة، وهناك أيضا 
تعهد خاص بالتزام أصحاب 
احلضانات بكل االشتراطات 
الصحية املوضوعة من قبل 

«الصحة».
سحب الترخيص

كيف سيتم التعامل مع 
احلضانات غير امللتزمة؟

٭ بالنســبة لغيــر امللتزمني 
اإلجــراءات  اتخــاذ  ســيتم 
القانونيــة بالتنســيق بــني 
وزارتــي الشــؤون والصحة، 
إلــى ســحب  والتــي تصــل 
الترخيص، لذلــك نتمنى من 
اجلميع االلتــزام حرصا على 
ســالمة اجلميع وجتنبا ألي 

إجراء من هذا القبيل.

وكم عدد احلضانات املرخصة 
من الوزارة؟

٭ عــدد احلضانات املرخصة 
من قبل وزارة الشــؤون ٥٤٤ 

بشرى شعبان

كشــفت مديرة إدارة الرقابة على احلضانات اخلاصة في وزارة الشؤون 
االجتماعية نادية العازمي، ان ما يقارب ٢٥٠ من أصل ٥٤٤ دور حضانة تسلمت 
دليل االشتراطات الصحية ووقعت التعهد خالل ثالثة أيام، مشيرة إلى ان أبواب 
اإلدارة مفتوحة خالل الدوام الرسمي ألصحاب احلضانات الذين تعذر عليهم استالم 
الدليل خالل الفترة التي حددتها الوزارة ودون موعد مسبق. وأكدت العازمي، 
خالل لقاء خاص مع «األنباء»، ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع اجلهات احلكومية 
على إعادة تشكيل فرق التفتيش املشتركة للتفتيش على مدى التزام احلضانات 
باالشتراطات الصحية، مبينة ان الوزارة تنسق أيضا مع وزارة الصحة لتنظيم حملة 
تطعيم للعاملني باحلضانات. وقالت إن قسم التفتيش اخلاص باإلدارة يقوم بعمله 
من خالل التفتيش على احلضانات ورصد غير املرخص منه، وأنه متت مخالفة 
حضانتني تعمالن من دون ترخيص. وأوضحت العازمي أن اإلدارة وبالتنسيق مع 
إدارة احلاسب اآللي تعمل على ميكنة خدمات اإلدارة وإنشاء «ابليكيشن» خاص 

بإصدار وجتديد التراخيص، وأمور أخرى تطرقت إليها في اللقاء التالي:

تسلم الدليل لوزارة الشؤون 
لتعميمــه علــى احلضانات، 
واالشــتراطات كثيــرة، جزء 
منها مختص بالعمالة وجزء 
آخر مختص باملوقع واملبنى، 
وجزء ثالث باحلضور وكذلك 

بالتزامات أولياء األمور.
تفتيش ميداني

في املرحلة الثانية سيكون 
دور الرقابة التأكد من 

اجلهوزية، فهل الفرق جاهزة 
للعمل؟

٭ العمل فــي املرحلة املقبلة 
سيكون لفرق التفتيش امليدانية 
للتأكــد مــن تطبيــق االلتزام 
الكامــل باالشــتراطات، وهي 
فرق تفتيش مشتركة من جميع 
اجلهات املعنيــة بالتراخيص 
وتطبيــق االشــتراطات مــن 
«الشؤون» و«الصحة» و«القوى 
العاملــة» و«ذوي اإلعاقــة» 
و«التجــارة»  و«الداخليــة» 
و«البلدية»، ومت رفع التصور 
إلى املعنيني وجار العمل على 
اعادة تشكيل هذه الفرق ليكون 
عملها متكامــال، ومع كل ذلك 
فــإن وزارة الشــؤون ممثلــة 
بإدارة الرقابة وفرق التفتيش 
اخلاصة باإلدارة تقوم بعملها 
ولم تتوقــف يوما عن عملها، 
كما انه من ضمن هيكل اإلدارة 
وجود قسم خاص بالتفتيش.

هل مت رصد مخالفات؟
٭ فــرق التفتيــش اخلاصــة 
باإلدارة رصدت عدة مخالفات 
حلضانــات تعمــل مــن دون 
ترخيص، ولم تتوقف الرقابة 
من قبل اإلدارة ومتت مخاطبة 
اجلهــات املعنية بشــأن ذلك، 
ونقــوم برصــد كل املخالفات 
اإلدارة  ويتــم توثيقهــا فــي 
ويتم رفعها إلى جلنة متابعة 
التراخيص التخاذ اإلجراءات 
وهــي التــي تبــت فــي هــذه 

املخالفات.

كم عدد املخالفات التي مت 
رصدها؟

٭ مت اتخــاذ إجراء في عدد ٢ 
من احلضانات ومتت مخاطبة 

اصــدار ترخيــص او جتديد، 
ويكون ذلك «أونالين»، ويتم 
متابعتــه بالكامــل مــن قبل 
اإلدارة واستقبال كل الطلبات 
واالستفسارات ويسهل على 
املواطنني املراجعني واملوظفني 
اجلهد والوقت ويسرع إجناز 

العمل.
الربط مع اجلهات

هل يشمل النظام الربط مع 
اجلهات املعنية بالترخيص؟

٭ نعمل على إعداد الربط اآللي 
مع جميع اجلهات املعنية في 
اإلصدار والتجديد، ويكون ذلك 
مــع كل من: البلديــة، القوى 
العاملة، هيئة شــؤون ذوي 
االعاقة، وزارة الداخلية، وزارة 
التجــارة، التأمينات، وهناك 
جتــاوب من جميــع اجلهات 
إلجناز الربط، مع التوجه إلى 
اعتمــاد النظام اآللي بالكامل 
حتــى فــي أرشــفة البيانات 
البيانــات املوجودة  وجميع 
والتي حتتاج الســتخراجها 
لثوان فاألساس بنجاح العمل 

هو التطوير.

هل من توجه لفتح وحدات 
لإلدارة في احملافظات؟

٭ مع تطبيــق نظام امليكنة 
وتقــدمي اخلدمات «أونالين» 
عبر الـ «ابليكيشن» ال داعي 
إلنشــاء اي وحــدة جديــدة 
فجميــع املعامــالت تنجــز 
مــن مــكان العمــل، وقريبــا 
ســيتم االنتهاء من إطالق الـ 
«ابليكيشــن»، وهنا البد من 
شكر إدارة احلاسب اآللي الذين 
يعملون بشكل مميز على ان 

يكون التطبيق متكامال.

هل من كلمة الصحاب 
احلضانات؟

٭ نحــن معهــم وموجودين 
خلدمتهــم والــوزارة تعمــل 
بكل جهدها ملساندتهم ورفع 
الضرر الذي وقع عليهم نتيجة 
جائحــة ڤيــروس «كورونا» 
ومــا صاحبهــا مــن ظروف 

استثنائية.

هل بإمكان دور احلضانة 
التي لم تستلم الدليل وتوقع 

التعهدات أن تأخذه؟
٭ أبواب اإلدارة مفتوحة لهم 
طــوال ايام العمل الرســمي، 
وعليهــم أن يحضــروا أثناء 
الدوام إلى اإلدارة ويتسلموا 
الدليل والقــرارات ويوقعوا 
التعهــدات وكل ذلــك خــالل 
دقائق، وال توجد أي مشكلة 
ومن دون موعد، ونتمنى إذا 
كان لدى أصحاب احلضانات 
غير اســتالم االشتراطات أي 
مقتــرح كصاحب حضانة أو 
مالحظة أومشكلة تواجههم في 
العمل بأي خطوة أن يقدموها.

اجلهات املعنيــة بخصوصها 
وأنهــا متارس عملها من دون 

ترخيص.

وكيف يتم التواصل مع اإلدارة 
للتبليغ عن أي حضانة متارس 
عملها رغم قرار إيقاف العمل 
سواء كانت مرخصة او غير 

مرخصة؟
٭ مكاتبنا في اإلدارة مفتوحة 
خالل الدوام الرسمي الستقبال 
أي مواطن لديه أي شكوى، وفي 
الوزارة وكيلة قطاع التنمية 
تستقبل أي مراجع أو شكوى، 
ومكتب وكيل الوزارة يستقبل 
املالحظات والشكاوى وكذلك 
مكتب الوزير يستقبل أيضا، 
أبوابــه مفتوحــة  واجلميــع 
الســتقبال اي شــكوى، وأي 
مواطن لديــه أي معلومة عن 
أي حضانة متارس العمل من 
دون ترخيص أن يبلغ الوزارة 
ومباشــرة نقوم باالستجابة 
الوضــع واتخاذ  ومبعاجلــة 

اإلجراءات القانونية.

هل مت وضع جدول 
عمل للتأكد من االلتزام 
باالشتراطات الصحية؟

٭ نحــن نعمــل وفــق خطة 
منظمة عبر نظــام العمل في 
كل محافظــة مــن احملافظات 
الست لتشمل كل احلضانات، 
واملتابعة مســتمرة سواء من 
خالل فرق التفتيش العاملة أو 
من خالل البالغات التي تصلنا 

حول بعض الشكاوى.
مشاريع تطويرية

هل من مشاريع لتطوير آلية 
عمل اإلدارة؟

٭ تعتبر إدارة رقابة احلضانات 
اخلاصة إدارة كبيرة وعملها 
ضخم، وهي معنية باخلدمات 
التي تقدم للجمهور، ونعمل 
علــى ميكنة خدمــات اإلدارة 
لتصب بشــكل آلــي بالكامل، 
ونسعى حاليا وبالتنسيق مع 
إدارة احلاسب اآللي ألن يكون 
هنــاك تطبيق (أبليكيشــن) 
خــاص باحلضانــات يتم من 
خالله تقدمي كل الطلبات سواء 

مديرة الرقابة على احلضانات في «الشؤون» أكدت تسليم دليل االشتراطات الصحية ألكثر من ٢٥٠ حضانة

مديرة الرقابة على احلضانات في «الشؤون» نادية العازمي تتحدث للزميلة بشرى شعبان  (زين عالم)

صاحب حضانة يتأكد من دليل االشتراطات

حضانة، واليوم مت اســتقبال 
أصحاب حضانات لم تستلم 
وتوقــع التعهد خــالل األيام 
احملددة، على سبيل املثال احد 
أصحاب احلضانات لديه خمسة 
أفرع تسلم اليوم، وإجراءات 

التسليم ميسرة وسهلة.

وما عدد احلضانات التي 
تسلمت دليل االشتراطات؟

٭ بالنسبة للحضانات للذين 
استلم الدليل ووقعوا التعهدات 
خــالل األيام الثالثــة احملددة 
فاقت الـ ٢٥٠ دار حضانة من 
أصــل ٥٤٤ دار حضانة، وهي 

نسبة عالية.

ماذا بعد تسليم الدليل.. هل 
سيتم فتح احلضانات؟

٭ قــرار فتــح احلضانــات 
واستقبال االطفال فيها بانتظار 
موافقة اللجنة العليا اخلاصة 
بجائحــة «كورونا»، ومبجرد 
موافقة اللجنة ســيتم اتخاذ 
القرار من قبل وزارة الشؤون 
تلــك احلضانــات  لتباشــر 
العمل بالشــكل احملدد ووفق 

االشتراطات املوضوعة.

وفقا للقرار الوزاري حدد 
موعد من يونيو إلى أغسطس 

لتحضير احلضانات وفقا 
لالشتراطات الصحية ملعاودة 
العمل، فهل من فرق تفتيشية 
خاصة على احلضانات للتأكد 

من التزامها؟
٭ طبعا هناك فرق للتفتيش، 
واألســاس أن يقــوم صاحب 
احلضانة بتهيئة املكان ملعاودة 
العمل وفقا لالشتراطات احملددة 
من قبــل وزارة الصحة، وفي 
حال عدم تهيئة املكان ال ميكن 
ان يســتقبل األبناء، واألعداد 
ســتكون محــدودة وليســت 
بالكثافة التي كانت تستقبلها 
الدور قبل جائحة «كورونا»، 
كما أن التباعد شرط أساسي 
ضمن االشــتراطات، ووزارة 
الصحة كانــت دقيقة جدا في 
موضوع االشتراطات اخلاصة 
باحلضانات وأخذت وقتا في 
دراســتها واعتمادهــا قبل ان 

مخالفة حضانتني لعملهما دون ترخيص.. والعمل مع «احلاسب اآللي» مليكنة خدمات اإلدارة والربط مع اجلهات املعنية
 «أبليكيشن» لتقدمي طلبات الترخيص والتجديد «أونالين».. وأبوابنا مفتوحة لتسلم أي مقترح أو شكوى من أصحاب احلضانات

توقيع تعهد خاص في «الصحة» بني أصحاب احلضانات وأولياء األمور لتكون االشتراطات الصحية متكاملة وتعهد بااللتزام  بها 

ملشاهدة الڤيديو

«الهالل األحمر» ُيطلق حملة للتبرع بالدم 
أطلقت جمعيــة الهالل األحمر، بالتعاون 
مــع بنك الدم، حملة للتبرع بالدم تهدف إلى 
توعية املجتمع وزيادة الوعي مبنتجات الدم 
اآلمنــة وأهمية التبرع بالدم مــن أجل إنقاذ 

حياة اآلخرين.
وقــال رئيس مجلس ادارة الهالل االحمر 
د.هالل الساير في تصريح لـ «كونا» ان احلملة 
التي نظمت مبناسبة االحتفال باليوم العاملي 
للتبرع بالدم الذي يوافق ١٤ يونيو من كل عام 
تأتي في إطار تعزيز دور اجلمعية وموظفيها 
ومتطوعيها جتاه املجتمع متاشيا مع الدور 
اإلنســاني واملســؤولية املجتمعيــة فــي مد 
يــد العون واملســاعدة للمرضى واحملتاجني 
واملستشــفيات التي حتتاج إلــى الكثير من 

وحدات الدم.
وأضاف د.الساير ان احلملة التي انطلقت 
في مركز الشيخة سلوى صباح األحمد تأتي 
ايضــا ضمن دعم جهــود وزارة الصحة في 
توفير وحدات الدم للمرضى احملتاجني داخل 
املستشفيات، الفتا الى ان التبرع يعبر عن قيمة 
حب البذل والعطاء واالستجابة لنداء الواجب 

اإلنساني عبر تقدمي الدم ملن يحتاجونه.
وذكــر ان حملة التبــرع بالدم تهدف الى 
تشجيع املزيد من األشخاص على التبرع بالدم 
ورفع مســتوى الوعي بشأن احلاجة امللحة 
لزيادة توفير الدم املأمون لالســتخدام متى 
ما اقتضت الضرورة وإظهار احلاجة إلتاحة 

الوصول الشامل إلى الدم املأمون.
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تدعــو شــركة إيكويــت للبتروكيماويــات جميــع الشــركات املهتمــة والتــي تتعامــل مــع املــواد 
البالســتيكية، لتقــدمي أفضــل العــروض واخلدمــات للحصــول علــى ســكراب البالســتيك 
)البولي إيثيلني( من شركة إيكويت لبيعها خارج منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي.

على املتقدمني للمزاد استيفاء الشروط التالية، كحد أدنى للتأّهل الستالم وثائق املزاد:
• يجب أن يكون املزايد شركة قائمة ومسجلة قانوًنا يف دولة الكويت.

• يجب أن يكون لدى املزايد التسهيالت الالزمة التي تتضمن منطقة تخزين آمنة.
• يجــب علــى املزايــد تقــدمي قائمــة عقــود مماثلــة لهــذا النشــاط مــع ذكــر قيمتهــا وتعــود للســنوات 

األربــع املاضيــة.
• يجب أن يتمتع املزايد بخبرة ال تقّل عن 5 سنوات يف مجال عمل مماثل.

• يجــب علــى املزايــد تقــدمي البيانــات املاليــة املدققــة لثــالث ســنوات تغطــي الســنوات مــن 2018 
.2020 إلــى 

• يجب على املزايد توفير جميع املعدات املطلوبة لهذه اخلدمة عند توقيع العقد.
• يجب على املزايد أن يكون لديه سجل سالمة  بشركته للسنوات الثالث املاضية.

• يجــب علــى املزايــد أن يوفــر ضمانــًا مصرفيــًا صاحلــًا عنــد توقيــع العقــد مببلــغ 1,500,000 
دوالر أمريكــي )مليــون وخمســمائة ألــف دوالر أمريكــي(.

يجب على الشركات املهتمة واملستوفية للشروط أعاله، إرسال بريد إلكتروني مع نسخة من 
السجل التجاري فقط الستالم وثائق املزاد ابتداء من 15 يونيو 2021 ولغاية 20 يونيو 2021.

ProcurementInvestmentRecovery@equate.com

لالستفسار والتفاصيل، يرجى االتصال
بالسيد خالد األيوب - إدارة املشتريات على هاتف رقم 96099776.

مزاد لبيع سگراب البالستيك
)البولي إيثيلني( بعقد طويل األمد

«الصحة» تؤكد إصابة حاالت مبتحّور «دلتا» بعد ظهور نتائج التخطيط اجليني

عبدالكرمي العبداهللا

أعلن املتحدث الرسمي باسم 
وزارة الصحة د.عبداهللا السند 
عن تأكد إصابة بعض احلاالت 
في الكويت باملتحــور «دلتا» 
واملعــروف باســم «املتحــور 
الهندي» من ڤيروس «كورونا» 
وذلــك بعــد ظهــور نتائــج 

التخطيط اجليني.
وأشــار د.الســند إلــى أن 
وزارة الصحــة تقــوم بإجراء 
الفحوصات اجلينية للڤيروس 
بصورة دورية ملعرفة نوعية 
أمناط التحورات املنتشرة في 
الكويت، ولفتح آفاق التعاون 
مع دول العالم، لتوحيد اجلهود 
في مقاومة الڤيروس، والنجاح 
في القضاء على اجلائحة، حيث 
إن املتحــور «دلتا» واملعروف 
باسم «املتحور الهندي» قد مت 
رصــده في أكثر مــن ٦٢ دولة 

حول العالم حتى اآلن.
التخطيط اجليني

أنــه  د.الســند  وأوضــح 
تزامنا مع اإلعــالن عن ظهور 
أمنــاط جديــدة مــن ڤيروس 
«كورونــا» في بعــض الدول، 
فقد بادرت الوزارة واستمرت 
باتخاذ سلسلة من اإلجراءات 
االحترازيــة ومنهــا اجلهــود 
القائمة للتخطيط اجليني عبر 
الفرق الفنية املتخصصة، وذلك 

الحتواء انتشار الڤيروس.
وجــدد د.الســند الدعــوة 
للمواطنني واملقيمني بضرورة 

الصحية خارج املنزل.
وعــن خطورتــه، أكــدت 
على أنهــا تكمن بأنه ســريع 
االنتشــار لذلــك نــرى وجود 
اصابات كبيرة في الدول التي 
انتشــر فيها املتحور الهندي، 
مشيرة إلى أن انتشاره وكثرة 
االصابات به مع وجود أمراض 
مصاحبه له سيتعب املنظومة 
الصحية كما حصل في الدول 
االخرى، ولذلك يجب االلتزام 
باالشتراطات الصحية لضمان 
متاســك املنظومــة الصحية، 
قائلة: وهللا احلمــد حتى اآلن 
ال يوجد طفل دخل املستشفى 
لم يحصل على ســرير سواء 
في االجنحة او العناية املركزة.

االشتراطات واحدة

إلــى  وأشــارت د.احلقــان 
أن وجــود متحــورات محلية 
أو خارجية، فـ «االشــتراطات 
الصحية» واحدة، وهي ارتداء 
الكمــام واحلفاظ على التباعد 
وغسل اليدين واملبادرة بأخذ 
التطعيم، وذلك حماية لألهالي 

واطفالهم مستقبال.
وشــددت علــى أن منــع 
املتحــورات يتمثــل بااللتزام 
باالشتراطات الصحية واملبادرة 
في التطعيم، موضحة أن عدم 
االلتــزام وكثرة املتحورات قد 
تكون أكثر خطورة باملستقبل 

على االطفال.
أما طبيب الصحة الوقائية 
د.عبداهللا بهبهانــي، فقال: إن 
االعالن عن اكتشاف حاالت من 
املتحــور الهندي فــي البالد ال 
يدعو للخــوف والهلع، ولكن 

إلى االبتعاد عن التجمعات وذلك 
مــن أهــم اإلجــراءات للتقليل 
من انتقال الســالالت سريعة 

االنتشار.
مستوى اجلدية

بــدوره، دعــا استشــاري 
أمراض الباطنية في مستشفى 
األميري د.فهد النجار إلى رفع 
مستوى اجلدية في التعامل مع 
التحورات ســريعة االنتشار، 
مؤكــدا على أنه ال داعي للهلع 
اليــوم هــو  واحلــل األمثــل 
بالتطعيم. ونصــح د.النجار 
في تصريح لـ«األنباء» اجلميع 
مبراعــاة أنفســهم وأهاليهــم 
وأطفالهم وكبار الســن لديهم 
عبــر االبتعاد عــن التجمعات 
وااللتزام باالشتراطات الصحية 
ألن ذلك السبيل األفضل للوقاية 

من الڤيروس وحتوراته.
من جانبه، اكد استشــاري 
أمراض الباطنية د.غامن السالم 
على أن خطورة ڤيروس «دلتا» 

التطعيم هناك متت السيطرة 
عليه. ولفت د.السالم إلى أنه 
فــي الكويت ســتتم بإذن اهللا 
السيطرة على املتحور الهندي 
«دلتا» مع ازدياد وتيرة التطعيم 

في البالد.
املتحورات الڤيروسية

قالــت  ناحيتهــا،  مــن 
اختصاصــي أول طــب أطفال 
مبستشفى جابر االحمد د.دانة 
احلقــان: إن منظمــة الصحــة 
العاملية أطلقت على املتحورات 
الڤيروســية اخلاصة مبرض 
«كوفيد ـ ١٩» أســماء حســب 
البالد التي ظهرت فيها، حيث مت 
اطالق اسم alpha على املتحور 
البريطاني وBeta على املتحور 
جنوب افريقي وGamma على 
املتحور البرازيلي وDelta على 

املتحور الهندي.
وأكــدت د.احلقــان، فــي 
تصريــح لـــ «األنبــاء»، أن 
 Delta تأثير املتحور الهندي
على االطفال يتمثل بسرعة 
انتشــاره، مشــيرة إلى انه 
أسرع من املتحور البريطاني 

املتحــور الهنــدي هو ســرعة 
انتشاره مما يسبب مزيدا من 
الضغط على القطاع الصحي 

لكثرة وزيادة االصابات.
واشار د.السالم، في تصريح 
لـ«األنباء»، إلى أنه وهللا احلمد 
فإن التطعيمات املوجودة في 
الكويت «فايزر» و«اكسفور» لها 
فعاليتها مع املتحور الهندي، 
خاصة أنه في بريطانيا هناك 
٩٠٪ مــن احلــاالت مصابــة 
باملتحور الهندي اال أنه لوجود 

Alpha بنسبة ٤٠٪.
وبينــت أن أعراضــه على 
االطفال تتمثل في: االســهال ـ 
ترجيعـ  صداعـ  حرارة للرضع، 
والتــي اذا ظهرت فيجب عمل 

مسحة للكشف عنه.
وعن تطعيم االطفال، أشارت 
د.احلقان إلى أنه اآلن ال يوجد 
قــرار مــن وزارة الصحــة في 
الكويت لتسجيل الراغبني من 
اولياء االمور بتطعيم اطفالهم 
املراهقني من ســن ١٢ عاما فما 
فوق، مشيرة إلى انه بالنسبة 
لألطفال بشكل عام حول العالم 
لم يتم منح التطعيمات من عمر 
٦ أشهر فما فوق، واملتوقع أن 
يتم تطبيقه فــي نهاية ٢٠٢١، 
والى ذلــك احلني يجــب على 
االهالي االلتزام باالشتراطات 
الصحية مــن تباعد اجتماعي 
وغسل اليدين ولبس الكمامات.

وقاية األبناء

وبالنســبة لالشــتراطات 
الصحيــة لألطفــال، أوصــت 
د.احلقان االهالي الذين لديهم 
اطفــال اكبر من عامني بارتداء 
الكمام خارج املنزل وتعليمهم 
طرق الوقاية، أما االطفال بسن 
املراهقــة من ســن ١٢ عاما فما 
فوق فننتظر قرار وزارة الصحة 

بخصوص التطعيمات.
وعن كيفية احملافظة على 
االطفال من االصابة بالعدوى، 
نصحت د.احلقان جميع االهالي 
بأخــذ اللقاحــات املضــادة لـ 
«كوفيــدـ  ١٩»، وذلــك حلماية 
االطفال من االصابة بالعدوى، 
فضال عن االلتزام باالشتراطات 

يســتدعي مزيــدا مــن احلذر 
واستمرارية االلتزام باالجراءات 

االحترازية.
٣ طفرات رئيسية

وأضــاف د.بهبهانــي، في 
لـــ «األنبــاء»، إن  تصريــح 
املتحــور B.١٫٦١٧٫٢ واملعروف 
أيضا مبتحــور «دلتا» يتميز 
بثالث طفرات رئيسية االولى 
هي D٦١٤G التي تسهل التصاق 
البروتــني الشــائك للفيروس 
باخلليــة واختراقها، والثانية 
هي L٤٥٢R التي تضفي ميزة 
التخفي املناعي للڤيروس، أما 
 P٦٨١R ثالثــة الطفرات فهــي
التــي تؤدي إلى زيــادة معدل 
العدوى على مستوى اخللية، 
الرغــم مــن أن هــذه  وعلــى 
الطفــرات معروفة مســبقا اال 
أن اجتماعها في ساللة واحدة 
هو مدعاة للقلق العاملي خاصة 
مع االنتشار الكبير لها، حيث 
ان قدرته على االنتشــار اعلى 
مبــا يتــراوح بــني ٤٠٪ مــن 
املتحور «الفا» الذي اكتشف في 
بريطانيا. وشدد د.بهبهاني على 
ضرورة أخــذ اجلرعة الثانية 
مــن اللقاح، حيــث لوحظ ان 
فعالية جرعة واحدة هي ٣٣٪ 
فقط لكل مــن لقاحي «فايزر» 
و«اكســفورد»، بينمــا كانــت 
فعالية جرعتــني اعلى بكثير 
وهــذا مــا حدا بدول عــدة إلى 
تخفيــض الفاصل الزمني بني 
جرعتي لقاح «اكسفورد» إلى 
٨ أســابيع فقط نظرا لتفشي 

حتور «دلتا» بها.
وذكــر ان ظهــور حــاالت 
محدودة ال يعنــي بالضرورة 
تفشــي التحور في البالد، ألن 
ذلــك يرتبــط مبعلومات أكثر 
عن احلالــة املصابة من حيث 
ارتباطها بالســفر واختالطها 
بالغير وما إلى ذلك، داعيا إلى 
عزل احلالة املصابة مؤسسيا 
وحجر املخالطني املباشــرين 
لها في محجر مؤسسي، مؤكدا 
على أهمية فحص التسلســل 
«اجلينومي» في الرصد املبكر 
لهــذا التحور واكتشــافه قبل 

تفشيه مجتمعيا.

د.فهد النجارد.عبداهللا السند

األخذ باإلجراءات واالحترازات 
املعتمدة للتعامل مع مختلف 
األمناط الناجتة عن حتورات 
الڤيــروس، واملداومــة عليها 
في املرحلــة الراهنة، وأبرزها 
احلرص على التطعيم، ومداومة 
تغطيــة الفم واألنف والتباعد 
البدني وتطهير اليدين وجتنب 
التجمعات غير اآلمنة، متمنيا 
للجميــع الســالمة وموفــور 

الصحة والعافية.

ال سبب للهلع
وحول هــذا املوضوع، أكد 
عضو جلنة اللقاحات بوزارة 
الصحة د.خالد السعيد على أن 
رصد نسبة من حاالت سببها 
املتحــور الهنــدي عند بعض 
املصابني ال يعتبر سببا للهلع 
بــل تذكير بااللتــزام بالتباعد 
والكمام وأخذ اللقاح، وال يوجد 
إجــراء آخر. وذكــر أن وجود 
«متحور هندي» او غيره وارد 
دائما ألننا جزء من العالم، داعيا 

د.عبـداهللا السـند: «الصحة» جتـري الفحوصـات اجلينيـة للڤيروس 
بصورة دوريـة ملعرفة نوعية أمنـاط التحّورات املنتشـرة في الكويت

د.فهد النجار: رفع مسـتوى اجلدية في التعامل مع التحّورات سـريعة االنتشـار
د.دانـة احلقان: تأثيـر املتحّور الهنـدي Delta على األطفال يتمثل بسـرعة انتشـاره

د.خالد السـعيد: رصد نسـبة من حاالت سـببها متحّور هندي عند بعض 
املصابـني ال يعتبـر سـببًا للهلع بـل تذكير باالشـتراطات وأخـذ اللقاح

د.غـامن السـالم: التطعيمـات في الكويـت «فايزر» و«أكسـفورد» لهـا فاعليتها مـع «دلتا»
د.عبـداهللا بهبهانـي: ضـرورة أخـذ جرعـة اللقـاح الثانيـة ألن فعالية اجلرعتـني عالية

«املتحّور الهندي» يتسلل إلى الكويت

د.عبداهللا بهبهانيد.دانة احلقاند.غامن السالمد.خالد السعيد

املتحور الهندي
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ما ســأكتبه اليوم يحتاج إلى يقظة عقلية وليس 
إللهام عاطفي!

كلنا سمعنا عن تناسخ األرواح!
ما معنى تناسخ األرواح؟

كلنا قرأنا أو عرفنا سمعا أو مشاهدة من يتحدث 
عن تناسخ األرواح، وهو كما يقولون «اعتقاد أن الروح 

تنتقل من اجلسد بعد موته لتسكن في جسد آخر»!
وبعضهم يضيف: فإن كان اإلنسان سيئا انتقلت 
روحه إلى جسد حيوان عقوبة له، وإن كان حسنا انتقلت 

روحه الى جسد إنسان آخر!
أي ان هذه الروح تستمر في االنتقال من أجساد 

الى أجساد أخرى إلى ما ال نهاية!
إن الناظر في عقيدة «تناســخ األرواح» يدرك أنها 
تتناقض مع ما جاءت به الشرائح والديانات السماوية 

وذلك من عدة وجوه:
- الروح عالم غيبي وسر من أسرار اهللا تعالى التي 
استأثر بعلمها، فال يعلم حقيقة الروح إال هو سبحانه، 
مصدقا لقوله تعالى: (ويسألونك عن الروح قل الروح من 
أمري ربي وما أوتيتم من العلم إال قليال). اإلسراء: ٨٥.
- ما ذكرته في املقدمة خرافة فاســدة ألن األمور 
الغيبية ومنها الروح عند اهللا عز وجل والوحي اإللهي 

ينقلها إلى رسله وأنبيائه.
- العلم احلديــث بكل تطوره يؤكد لنا بطالن هذه 
اخلرافة (تناسخ األرواح)، وعلى املسلم واملوحد واملؤمن 
أن يعرف أن أســرار املوت والروح وعالم البرزخ ال 
ميكن اختراقها فهي أمور غيبية ال قدرة للبشر على 

معرفة أسرارها اخلفية.
٭ ومضة: «تناسخ األرواح» فلسفة دينية ترجع في 
أصولها الــى الالتينية Reincarnation أي الدخول في 
اجلسد مرة أخرى وطبعا تختلف التفسيرات والتفاصيل 
بني الديانات واملذاهــب فمثال الهندوس يعتقدون بها 
وبعضهم ال يعتقد إال بوجود اآلخرة، أما البوذية فمع 
إميانهم بالتناســخ ال يعتقدون بوجود الروح ككيان 
مستقل وثابت، لذلك يفضلون استعمال عبارة «الوالدة 

اجلديدة».
طبعا هذا املوضوع عرفــه الفراعنة واحلضارات 

القدمية واعتبروه لتحسني خصائص الذات.
٭ آخر الكالم: احلوار الدائر بني اإلسالميني احملافظني 
واملثقفني الذين يتمسكون بالعلم كله يتوقف على فهم 

تناسخ األرواح.
الذين يؤمنون بالعلم مصّرون على أن مفهوم نتائج 
األرواح أو رجوع الشــخص البشري الى احلياة في 
جسد إنســان آخر فكرة فلسفية قد تكون (قريبة أو 
بعيدة عن الدين) حســب فهم هذا اإلنسان املؤمن أو 

الالديني امللحد.
واألمر يبدو في النهاية كأنه أمر خيالي، لكن العلماء 

يعتقدون أنه مفهوم علمي بحت!
٭ زبدة احلچي: ما أجمل القرآن الكرمي الذي يجعل املرء 

يأخذ منه بقدر ما يبلغ إليه من فهم وإدراك.
العلماء ابن ســينا وابن القيــم اجلوزية واإلمام 
الغزالي أيدوا التقمص أي (التناســخ)، وهو أمر آمنت 
بــه الديانات القدمية وأهلها مثــل البوذية والبراهمة 
الهنود واألفالطونية، وهو نوع من التناسخ، وهذا أمر 
يحتاج الى عصف ذهني وعلماء شريعة يردون على 
كل أولئك املتعصبني الرافضني لفتح الوعي حيال هذا 
املوضوع الشائك، وفي رأيي املتواضع األمر يحتاج الى 
(املعرفة الواعية) ال اجلدالية «الفاضية» وكلي يقني بأن 
اإلنسان املسلم املتوازن حقا هو من يؤمن بأن اهللا عز 
وجل عادل وان ما يحدث لإلنسان هو من فعله ال من 
فعل اهللا، قال تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) سورة الزلزلة (٧ - ٨).
إن علينا في هذه القضية أن نوسع عقولنا لندرك 
احلقائق التي هي أكبر من مقدار اســتيعاب عقولنا، 
وعلينا أن نعلم أن الكثير من الدس واإلســرائيليات 
دخل في هذه القضية احلساسة وما سمي بأسطورة 

تناسخ األرواح.
ستبقى هذه القضية ساخنة، واحلوار حتتاج إلى علماء 
شريعة، وحوار عاقل مع املثقفني وطالبي احلقيقة، واهللا 
أعلم، في زمن زادت فيه الفنت بجائحة كورونا ٢٠٢١.

في أمان اهللا.

أهو عالم غيبي 
أم تناسخ أرواح؟

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

ومضات

الكلية األسترالية: منتدى 
افتراضي للتميز في التعليم

نظم مركز التعليم والتعلم لدى الكلية األســترالية في 
الكويــت منتدى افتراضيا للتميــز في التعليم والتعلم في 
العصــر اإللكترونــي بتاريخ ٢ يونيــو ٢٠٢١. حيث مت عقد 
املنتدى بهدف تعزيز استراتيجيات التدريس العملي أثناء 
جائحة كوفيد-١٩ وتعزيز مفهوم التنمية الواقعية إلنتاج 
خريجني مساهمني وفعالني في املجتمع وسوق العمل ولديهم 
القدرة على التعمق في الفكر واالبتكار واالحتفاظ باملعلومات 
على املدى الطويل. متحور املنتدى حول مواضيع التعليم 
عن ُبعــد والتغيرات التي اســتجدت على عمليــة التعليم 
والتعلم بسبب جائحة كوفيد-١٩. بدأ املنتدى بخطاب من 
املتحدثني الرســميني ثــم تالها حلقتني نقاشــيتني، ركزت 
احللقة األولى على التطبيــق العملي في التعليم عن ُبعد، 
بينما سلطت احللقة الثانية الضوء على دور التكنولوجيا 
في تشكيل مستقبل التعليم العالي. يقام املنتدى السنوي 
للتعليم والتعلم ليناقش مواضيع تعزز مهارات املدرسني، 
حيــث يدعو املنتدى متحدثني محليني ودوليني ليشــاركوا 
في حلقات النقاش وورش العمل ســعيا إلى تطوير قدرات 
املدرسني وتعريفهم على أساليب التعليم والتعلم احلديثة.

عدد من املشاركني في املنتدى االفتراضي

رؤساء جلان: مراجعة «أونالين» قبل االختبار.. وتطبيق االشتراطات
ثامر السليم - عبدالعزيز الفضلي

أشار عدد من التربويني إلى 
مواصلة احلرص على تنظيم 
جلان االختبــارات وتطبيق 
جميع االشتراطات وفق اخلطة 
املوضوعــة مســبقا للحفاظ 
على سالمة اجلميع، مشيرين 
إلى حتديد مســارات لدخول 
الطلبة وأخرى للخروج، مع 
االلتزام بأخذ درجات احلرارة 
قبل الدخــول وإلزام اجلميع 
بارتداء الكمــام، وفي الوقت 
ذاته تطبيق التباعد، تنفيذا 
للشــعار املوضوع باحلفاظ 
على أرواح الطلبة وأسرهم.

وقالت رئيسة جلنة ثانوية 
النوار بنت مالك - بنات، دالل 
العتيبي إنه مت تنظيم جلان 
عبر «األوناليــن» للمراجعة 
اليوميــة للطالبــات قبل كل 
اختبــار والــرد علــى جميع 
أسئلتهن واستفساراتهن حول 

االختبار املقرر لهن.
وأضافت أنه مت أيضا تنظيم 

خالل جتهيز اللجان والفصول 
الدراســية لالختبارات وذلك 
حفاظــا على ســالمة أبنائنا 
الطلبــة والعاملــني بالهيئة 
التعليمية واإلدارية. وتتكون 
جلان االختبار من خمس جلان 
للقسم األدبي و١٣ جلنة للقسم 
العلمي، مشيرا إلى إعداد فريق 
عمل بإشــراف مدير املدرسة 
التدخل السريع  يقوم مبهام 
وفحص الطالب قبل الدخول 
الى املدرسة، وقد مت توفير كل 
األدوات الالزمة خالل االختبار 
مثــل املعقمــات والكمامات، 
وأشاد التورة باجلهود املبذولة 
من قبــل العاملــني بوزارتي 
التربية والصحة التي أظهرت 
هــذه الصــورة الرائعــة عن 
املدرسة، مقدما شكره اجلزيل 
لفرق العمل التي جنحت في 
أعداد جلان االختبار، متمنيا 

التوفيق والنجاح للجميع.
من جهته، قال مدير ثانوية 
انــس بن مالــك فــي منطقة 
التعليمية د.عادل  الفروانية 

شبيب إن اختبار اللغة العربية 
للقسمني األدبي والعلمي جاء 
جيدا، إذ ملسنا من سؤال أغلب 
الطلبة أن األسئلة من املقرر 
وهناك سهولة خاصة للطلبة 
املتفوقني، مؤكدا تطبيق كافة 
االشــتراطات الصحية وذلك 
من خالل التعاون مع األخوة 
في وزارة الصحة. وأشار في 
تصريح خاص لـ «األنباء» أن 
هنــاك تعاونا من قبل أولياء 
األمــور مــع املســؤولني في 
املدرسة مع علمنا كتربويني 
بالضغط النفسي الذي متر به 
األسر ليس وقت االختبارات 
فقط وإمنا طوال العام وكذلك 
اكثر طلبتنا في املدرســة من 
املتفوقني حيث نسبهم ٩٩٪.

ودعــا د.شــبيب الطلبــة 
إلى االجتهاد واجلد واملثابرة 
فاألمور جدا طيبة ومت توفير 
كافــة االشــتراطات الصحية 
والغذائية من مياه وعصائر، 
متمنيا لهم التوفيق والنجاح 

وإحراز أعلى الدرجات.

العتيبــي أن  وأوضحــت 
مجموع الطالبات املختبرات 
في املدرسة يبلغ ١٣٧ طالبة مت 
توزيعهن على ٤ جلان إحداها 
في املسرح وجلنة في صالة 
البدنية، وجلنتان في الفصول 
بحيــث مت تنظيمهــن علــى 
أكمل وجه وفق االشتراطات 
الصحية التي وضعتها وزارة 

الصحة ووزارة التربية.
من جانبــه، أوضح مدير 
ثانوية فهــد الدويري للبنني 

مبنطقة حولي التعليمية معاذ 
التورة أن اختبار أمس متت 
فيه مراعاة جميع االستعدادات 
الالزمة حتت إشراف املنطقة 
التعليمية بالتعاون مع وزارة 

الصحة.
اكتمــال  التــورة  وأكــد 
التجهيزات الالزمة باملدرسة 
إلــى  ألداء االختبــار، الفتــا 
حــرص إدارة املدرســة على 
مراعــاة جميع االشــتراطات 
الصحية والتباعد اجلســدي 

معاذ التورةد.عادل شبيب دالل العتيبي

دخول الطالبات واملعلمات إلى 
جلان االختبار وذلك عن طريق 
مســارات، فلكل جلنة مسار 
دخول ومسار خروج لكي يتم 
تطبيــق التباعد بينهن أثناء 
الدخول واخلروج باإلضافة 
ألي أخذ درجة احلرارة بشكل 
يومي للمعلمــات والطالبات 
قبــل الدخــول إلى املدرســة 
والتنبيه على االلتزام بارتداء 
الكمام واحملافظة على التباعد 

بينهن.

(أحمد علي) تهيئة األجواء الصحية والهادئة داخل جلان االختبارات 

«كورونا» يتواجد في امتحان «العربية».. والطلبة: األسئلة «سهاالت»!

عبدالعزيز الفضلي - ثامر السليم

وســط إجراءات احترازية 
مشــددة أدى طلبة القســمني 
العلمي واألدبي امتحان اللغة 
العربيــة يوم أمس بينما قدم 
طلبة التعليم الديني اختبار 
مادة التفسير، وسارت عملية 
االمتحانــات علــى مــا يــرام 
حســب اخلطة املوضوعة من 
قبــل وزارة التربية واملناطق 
التعليمية واإلدارات املدرسية، 
حيث أكدت مصادر من داخل 
جلــان االختبــارات أن األمور 
مطمئنة واالمتحان مر بسالم، 
السيما أنه جاء جيدا ولم تكن 
هناك أي شكاوى من الطلبة في 
اإلجابة على األســئلة في ظل 
األجواء املناسبة التي هيأتها 
اإلدارات املدرسية إلجناح سير 

عملية االختبارات.
اجلميــل أن اختبار اللغة 
العربية لم تغب عنه «كورونا»، 
حيــث تضمن االمتحان جزءا 
عن اجلائحة في فن «التعبير»، 
حيث طلب منهم اســتعراض 
اجلهــود التي بذلتهــا الدولة 
والسلطات الطبية في التصدي 
للوباء، وقام الطلبة باإلجابة 
وكتابة التعبير متطرقني إلى 

االختبار كانت سهلة ومباشرة، 
مثمنــا تعــاون املراقبــني في 
عمليــة التنظيــم والترتيــب 
وهناك التزام في التباعد حيث 
يتواجد في الصف ٦ طلبة فقط 

ال غير.
الطالــب  بــدوره، أشــار 
عبداللطيف محمد إلى سهولة 
االختبار فقد قام باالســتعداد 
اجليــد باملذاكــرة واملراجعة 
املستمرة، مؤكدا على احتواء 
االختبــار أســئلة مباشــرة 
مــن ضمــن املنهــج الــذي مت 
تدريســه خــالل التعليم عن 
بعد. وأضاف ان هناك تباعدا 
جســديا بني الطلبــة والتزام 
كامل باالشــتراطات الصحية 
مع حرص املدرسة بعدم دخول 
الطالــب لالختبــار إال بإبراز 
شــهادة التطعيم. كذلك اتفق 
معه زميله الطالب عذبي صالح 
في سهولة األســئلة باختبار 
اليوم للغة العربية مع حرص 
إدارة الثانوية بتطبيق أعلى 
وزارة  وإجــراءات  معاييــر 
الصحة بشأن التباعد اجلسدي 
مع توفير األدوات الالزمة مثل 
املعقمــات والكمامات للطلبة 
وقيــاس احلــرارة وتنظيــم 

الدخول واخلروج.

الطالب مصلح إن اختبار اللغة 
العربيــة اليــوم كان اختبارا 
ســهال وأتى من املقرر وكانت 
األسئلة فيه مباشرة، مشيرا 
إلى تعاون املراقبني في عملية 
الترتيب والتنظيم والتدقيق 

على الطلبة.
وأكد أن هناك التزاما من قبل 
اجلميع في تطبيق االشتراطات 
الصحية وااللتزام بها ســواء 
في التدقيق على احلرارة قبل 
الدخول أو وضع الكمام، داعيا 
الطلبة فــي األيام القادمة من 
االختبارات «التوكل على اهللا» 

الطلبة إلى أن «يشدوا حيلهم 
ويتفاءلوا».

وهو ما أكده أيضا الطالب 
رميــح املطيــري بقولــه إن 
اختبار اللغــة العربية كانت 
أسئلته مباشرة واألمور بإذن 
اهللا ســهاالت، مؤكدا أن هناك 
التزاما في تطبيق االشتراطات 
الصحية وااللتزام بالكمامات 
واملعقمات. وأشار إلى أن على 
الطلبــة االجتهــاد فــي األيام 

القليلة املقبلة.
مــن جهتــه، قــال الطالب 
عبــداهللا املطيري إن أســئلة 

وعليهم التفاؤل.
من جانبــه، قــال الطالب 
يوســف محمود إن االختبار 
اليــوم كان اختبــارا ســهال 
وكانت األسئلة مباشرة، مؤكدا 
حصولــه على أعمال الســنة 
كاملة وأنه متفائل باالختبارات.

بدوره، قال الطالب محمد 
كان  االختبــار  إن  املكيمــي 
جيدا واألسئلة كانت واضحة 
ومباشرة وكانت سهلة، مثمنا 
تعــاون املراقبــني وتطبيقهم 
مــن  الصحيــة  لإلجــراءات 
وضع الكمام واملعقمات، داعيا 

االمتحانات تواصلت وسط التزام كامل من قبل اجلميع بتطبيق االشتراطات الصحية واحلفاظ على التباعد

يوسف محمودعبداهللا املطيري محمد املكيميرميح املطيري

كل ما مت اتخاذه من احترازات 
طبية والظروف التي صاحبت 
األزمة منذ بدايتها وحتى اآلن.

وأبدى عدد كبير من طالب 
العلمــي واألدبــي  القســمني 
ارتياحهــم ملســتوى امتحان 
اللغة العربية عقب خروجهم 
من اللجان، مشــيرين إلى أنه 
جــاء «ســهاالت»، في حني أن 
اللجان وفرت لهم كل اإلجراءات 
االحترازية مــع احلفاظ على 

التباعد.
وعنــد ســؤال الطلبة عن 
قــال  مســتوى االختبــارات، 

ندعو زمالءنا إلى مواصلة االجتهاد في املواد املتبقية وعليهم بالتفاؤلاالستعداد اجليد لالمتحان واملذاكرة واملراجعة املستمرة هي األساس

«التربية»: مستمرون في االختبارات
الورقية وال يوجد ما يدعو للقلق

عبدالعزيز الفضلي

بعد إعالن وزارة الصحة دخول املتحور 
الهنــدي، أكــدت مصادر تربويــة مطلعة

لـ «األنباء» ان وزارة التربية مســتمرة في 
االختبارات الورقية وال يوجد ما يدعو للقلق، 
مشيرة إلى ان التنسيق مستمر مع السلطات 

الطبية في البالد ألي تطورات في هذا اجلانب. 
وطمأنت املصادر بأن األمور تسير على ما 
يرام في جلان االختبارات ووفقا لالشتراطات 
الصحية، داعية أبناءنا الطلبة ملتابعة ومذاكرة 
دروسهم استعدادا ملا تبقى من االختبارات 
حسب اجلدول املوضوع ومتمنية التوفيق 

والنجاح جلميع طلبتنا.

اليوم راحة
الثالثاء  اليــوم  تتوقــف 
االختبارات وهي الراحة املقررة 
في منتصف األسبوع ليأخذ 
الطلبة قسطا من الراحة على أن 
تعود االمتحانات غدا األربعاء 
باختبار الفلسفة لطلبة القسم 
األدبي، واألحياء للقسم العلمي 
بينما يؤدي طلبة التعليم الديني 
امتحان مادة الفقه التحريري.

ملشاهدة الڤيديو
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مرزوق الغامن يبحث مع رئيسة مجلس النواب
البحريني ملفات ستطرح مع رئيس البرملان األوروبي

بحث رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن مع رئيســة مجلــس النواب 
البحرينــي فوزيــة بنــت عبــداهللا 
زينــل عددا مــن امللفــات والقضايا 
املقرر طرحها في االجتماع املرتقب 
مــع رئيس البرملان األوروبي ديڤيد 
ساســولي نهاية الشهر اجلاري في 

إطار تنسيق املواقف العربية.
وتنــاول اجلانبــان فــي اتصال 
هاتفي مواقف البرملان األوروبي جتاه 
القضايا احلقوقية العربية وســبل 

دعم وجهات النظر العربية وتوضيح 
املوقــف العربي جتاه قضايا حقوق 

اإلنسان.
ويأتي اتصال الغامن وفوزية زينل 
في إطار متابعة قرارات وتوصيات 
املؤمتر الـ ٣١ الطارئ لالحتاد البرملاني 
العربــي، حيث قام رئيــس االحتاد 
رئيــس املجلس الوطنــي االحتادي 
فــي اإلمارات صقر غباش بتفويض 
رئيس مجلــس األمة مرزوق الغامن 
بعقــد اجتمــاع مع رئيــس االحتاد 

البرملاني الدولي دوارتي باتشــيكو 
ولقــاء آخــر مــع رئيــس البرملــان 
األوروبي ملناقشة قضايا املجموعة 
اجليوسياسية العربية وعلى رأسها 
تطــورات األوضــاع فــي األراضــي 
الغامن  الفلســطينية احملتلة. وكان 
قد أجرى مباحثات األسبوع املاضي 
في جنيڤ مع رئيس االحتاد البرملاني 
الدولي باتشيكو، فيما من املقرر أن 
يلتقي رئيس البرملان األوروبي في 

مرزوق الغامنبروكسل أواخر الشهر اجلاري.

في إطار تنسيق املوقف جتاه القضايا احلقوقية العربية

بدر احلميدي: يكون جلميع منتجات احليازات
الزراعية ومصائد األسماك أولوية على «املستوردة»

تقدم النائب بدر احلميدي 
باقتــراح بقانــون بتعديل 
بعــض أحكام القانون رقم 
٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة 
العامــة لشــئون الزراعــة 

والثروة السمكية.
ويقضي االقتراح بإضافة 
مادتني إلــى القانون أعاله 
من أجــل توفيــر احلماية 
إلنتــاج املزارع والقســائم 
واحليــازات الزراعيــة إلى 
جانــب مصائــد األســماك 
وذلك مبنحها أولوية على 
املنتجات املماثلة املستوردة 

من اخلارج.
(مادة أولى)

يضاف إلى القانون رقم 
٩٤ لسنة ١٩٨٣ املشار إليه 
مادتــني جديدتــني برقم ٨ 
مكررا و٨ مكررا (أ) نصها 

التالي:
مادة ٨ مكررا

يتم التداول في منتجات 
املزارع واحليازات الزراعية 
ومصائد األسماك باالتفاق 
املباشر بني املنتج واملستهلك 
أو املستورد اخلارجي ألي 
مــن هذه املــواد وأيا كانت 
طبيعتهــا من إنتــاج هذه 
املصادر وذلك دون التقيد 
بوجــود وســيط بالداخل 
واخلارج للتعامل بشأنها.

مادة ٨ مكررا (أ)

وعلــى أن تتضمن أســس 
حماية املنتجات الوطنية من 
املنافسة واالحتكار للسلع 

املستوردة.
(مادة ثالثة)

علــى رئيــس مجلــس 
الوزراء والوزراءـ  كل فيما 
يخصهـ  تنفيذ هذا القانون، 
ويعمل به من تاريخ نفاذه.
املذكــرة  ونصــت 
اإليضاحية لالقتراح بقانون 

على اآلتي:
صدر القانــون رقم ٩٤ 
لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة 
العامــة لشــئون الزراعــة 
والثروة السمكية عمال على 
متكني القسائم واحليازات 
الزراعي  الزراعية لإلنتاج 
واحليواني ومنتجات األلبان 
واملناحل إلى جانب إنتاج 
مصائــد األســماك للوفــاء 
بحاجــة البــالد مــن هــذه 

منتجات املزارع واحليازات 
الزراعية ومصائد األسماك 
باالتفاق املباشر بني املنتج 
أو املســتورد  واملســتهلك 
اخلارجــي ألي مــن هــذه 
املــواد وأيا كانت طبيعتها 
من إنتاج هذه املصادر وذلك 
دون التقيد بوجود وسيط 
بالداخل واخلارج للتعامل 

بشأنها.
وتتمتع هــذه املنتجات 
باحلماية من املنافســة في 
ضوء األحــكام والقرارات 
والشــروط التــي حتددها 
الالئحــة التنفيذيــة لهــذا 
القانــون ويكــون لإلنتاج 
احمللي األفضلية في جميع 
وســائل تأمــني احتياجات 
والـهـيـئـــات  الـــوزارات 
والـــمؤسسات احلكوميـة 
على مثيالتها املســتوردة 
وتقــوم احلكومــة باتخاذ 
اإلجراءات والنظم احملققة 
لدعم هذه املزارع ووسائل 
تطويرهــا مبا يحقــق لها 
كفــاءة اإلنتــاج وتقليــل 
الفاقد والهــدر من إنتاجها 
بالسوق الداخلي واخلارجي 

للمستهلكني لها.
وملزيد من املرونة لوضع 
القانــون موضــع  أحــكام 
التطبيق الصحيح لها نصت 
املادة الثانية على أن تدرج 
بالالئحة التنفيذية للقانون 
ضوابط احلماية مبا يتوافق 

مع طبيعة كل منتج.

املنتجات وحتقيق تشجيع 
الزراعات ومنها اخلضراوات 

واإلنتاج احليواني.
إلــى  الســعي  ورغــم 
الدعــم  تقــدمي كل صــور 
لهذه املنشــآت فقد واجهت 
العديد من صور املنافســة 
من مثيالتها املستوردة من 
اخلارج بصورة اشارت إلى 
إمكانية اندثار اإلنتاج احمللي 
إغــراق األســواق  بســبب 
باملنتج األجنبي وعلى الرغم 
من صدور القانون رقم ٧٢ 
لسنة ٢٠٢٠ في شأن حماية 
املنافســة فقد بدت أحكامه 
قاصرة عن مواجهة العديد 
من مقومات توفير احلماية 
للمنتج الوطني األمر الذي 
تطلــب املبادرة إلى تعديل 
أحــكام القانــون رقــم ٩٤ 
لسنة ١٩٨٣ املشار إليه مبا 
يحقق توفير احلماية إلنتاج 
املزارع والقسائم واحليازات 
الزراعية إلى جانب مصائد 

األسماك.
لذلك جاء هذه االقتراح 
جديــدة  مــادة  بإضافــة 
رقــم ٨ مكــررا، ٨ مكــررا 
(أ) لتحقيــق هــذه الغاية 
الوطني  املنتــج  وأفضلية 
عــن مثيله األجنبــي لدى 
توفيره للجهات احلكومية 
وهيئــات  وزارات  مــن 
ومؤسسات عامة عند طلب 
توفير احتياجاتها من هذه 
املنتجات يتــم التداول في 

اقترح قانوناً لتعديل «الزراعة والثروة السمكية» حلماية املنتج الوطني

بدر احلميدي

مع عدم اإلخالل بأحكام 
املادة السابقة يكون جلميع 
منتجات القسائم واحليازات 
الزراعية بالكويت املخاطبة 
بأحكام هذا القانون أولوية 
على ما عداها من املنتجات 
املماثلة التي تســتورد من 
خــارج البــالد وأيــا كانت 
طبيعــة هــذه املنتجــات 
حيوانيــة أو زراعيــة أو 

سمكية.
وتتمتع هــذه املنتجات 
باحلماية من املنافســة في 
ضوء األحــكام والقرارات 
والشــروط التــي حتددها 
الالئحــة التنفيذيــة لهــذا 
القانــون ويكــون لإلنتاج 
احمللي األفضلية في جميع 
وســائل تأمــني احتياجات 
والهيئــات  الــوزارات 
واملؤسسات احلكومية على 
مثيالتها املستوردة وتقوم 
احلكومة باتخاذ اإلجراءات 
والنظم احملققة لدعم هذه 
املزارع ووسائل تطويرها 
مبا يحقق لها كفاءة اإلنتاج 
وتقليل الفاقــد والهدر من 
إنتاجها بالســوق الداخلي 
واخلارجي للمستهلكني لها.

(مادة ثانية)

تصدر الالئحة التنفيذية 
لهذا القانون بقرار من الوزير 
املختص بناء على موافقة 
مجلس إدارة الهيئة العامة 
للزراعة والثروة السمكية 

ثامر السويط: ما أسس رفع درجة اختبار اللغة
لالبتعاث وعدم وجود برامج عربية لـ «املاجستير»؟

وجه النائب ثامر السويط 
٤ أســئلة إلى وزيــر النفط 
ووزير التعليم العالي د.محمد 
الفارس، طالب فيها تزويده 

باآلتي:
- ما أسباب غياب جامعة 
الكويت عن قوائم التصنيف 
العامليــة؟ وما خطــة وزارة 
التعليم العالي نحو حتقيق 

املنافسة العاملية؟
وقال في مقدمة الســؤال 
الثانــي إنه يحــق للمتعلم 
اختيار التخصــص العلمي 
ولغــة البرنامــج الدراســي 
التي متنحه هذه  واجلامعة 
الدرجة العلمية إال أن جامعة 
الكويت كلية الدراسات العليا 
تقدم برامجهــا غالبا باللغة 
اإلجنليزية علــى الرغم من 
غيابها عن قوائم التصنيف 

ومدتــه؟ وإذا كانت اإلجابة 
بالنفي كم عدد البرامج غير 

املعترف بها؟
وقال في مقدمة الســؤال 
الثالــث: منــى إلــى علمــي 
أن برنامــج املاجســتير في 
دراسة املعلومات في جامعة 
الكويــت يعاني من التمييز 
في قبول الطلبة، حيث مييل 
الطالبات  البرنامج لقبــول 
وغير املختصــني في مجال 
املكتبات مما يفوت الفرصة 
على املختصني من االستفادة 

من هذا البرنامج.
وطالــب تزويده وإفادته 

باآلتي:
الطلبــة  عــدد  كــم   -١
املقبولني من اجلنســني في 
البرنامج اخلاص باملاجستير 
في مجال املكتبات واملعلومات 
ودراسات املعلومات في كل 
دفعة دراسية؟ وما أسماؤهم 
وجنسياتهم وتخصصاتهم 
العلمية قبل االلتحاق في هذا 
البرنامج منذ إنشــائه حتى 

تاريخ ورود هذا السؤال؟
٢- هل يعمل خريجو هذا 
البرنامــج في حقل املكتبات 

واملعلومات أو مراكزها؟

على نشــر احترام احلريات 
العامــة واخلاصة في ضوء 
الدستور وأحكام االتفاقيات 
الدولية املصــدق عليها من 
قبل دولة الكويت. وال شــك 
أن عمليــة إنشــاء أي كيان 
وطني، تقتضي أن يصاحبها 
إداري  حتما وجــود جهــاز 
وتنفيذي متخصص، يعاون 
هــذا الكيان في إجناز مهامه 
واختصاصاته، وهذا ينطبق 
بطبيعة احلال على الديوان 
الوطنــي حلقوق اإلنســان 
وكذلــك مجلــس إدارته، لذا 
خصصت املادة (١١) لتتناول 
بيان آلية تعيني األمني العام 
واخلبــراء واالختصاصيني 
واملوظفني املؤهلــني للقيام 
باألعمــال الفنيــة املعاونــة 
والتنســيقية وغيرهــا من 
األعمال الالزمة حلسن سير 
العمل باللجان. وقررت املادة 
(١٣) أن ملجلس اإلدارة، خالل 
ستة أشهر من تاريخ العمل 
بالقانــون، أن يصدر الئحة 
داخليــة لتنظيــم العمل به 
تتضمن قواعد لتنظيم مهام 
ومسؤوليات أعضاء املجلس 
وقواعــد تنظيــم الشــؤون 
اإلداريــة واملاليــة للديوان 

واللجان والعاملني فيه.
وطالــب تزويده وإفادته 

باآلتي: 
١ـ  هل يوجد هيكل إداري 
تنظيمــي للديــوان الوطني 
ومــا  اإلنســان؟  حلقــوق 
آلية توزيــع االختصاصات 

واملسؤوليات؟
عــدم  أســباب  مــا  ـ   ٢
تعيــني أمني عــام للنهوض 
مبســؤوليات الديوان حتى 

اآلن؟

٣- هل صحيح أن الكثير 
مــن خريجي هــذا البرنامج 
اخلاص هم من غير املختصني 
وغيــر العاملــني فــي مجال 
املكتبات العامة واملدرســية 

واألكادميية؟
وطالــب تزويده وإفادته 

باآلتي:
١- ما األسس العلمية التي 
تتبعها وزارة التعليم العالي 
التخاذ القرار اخلاص في رفع 
درجــة اختبــار اللغة كأحد 
شــروط االبتعاث اخلارجي 
للطالب والذي صدر بالقرار 
رقم ٦٠ الســنة ٢٠٢١ بشأن 
شــرط احلصول على معدل 
االيلتز أو التوفل للتسجيل 
خلطة بعثات الوزارة البعثات 

الطبية؟
٢- هــل هــذا يعنــي أنه 
ألغي مبدأ القبول املشروط 
باللغــة والذي ميكن الطلبة 
من التسجيل للبعثة ودراسة 
اللغة ثم االلتحاق باجلامعة 

مقر البعثة؟
٣- هل نظامنا التعليمي 
قادر على متكــني مخرجات 
الثانوية العامة احلكومية من 
احلصول على درجة (٦٫٥) 
في االختبارات الدولية للغة 

االجنليزية؟
ثامــر  النائــب  ووجــه 
الســويط ســؤاال إلى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
العدل ووزير الدولة لشؤون 
النزاهــة عبــداهللا  تعزيــز 
الرومــي، قال في مقدمته إن 
الديــوان الوطنــي حلقــوق 
اإلنســان مؤسســة أنشأها 
القانــون رقــم (٦٧) لســنة 
٢٠١٥ بهدف تعزيز وحماية 
حقــوق اإلنســان والعمــل 

استفسر عن وجود هيكل إداري تنظيمي للديوان الوطني حلقوق اإلنسان

ثامر السويط

العاملية.
وطالــب تزويده وإفادته 

باآلتي:
١- ما أسباب عدم وجود 
برامــج عربيــة لتدريــس 
املاجستير في جامعة الكويت 
على الرغم من وجود برامج 
بكالوريوس عربية ملختلف 
التخصصــات العلميــة في 

اجلامعة؟
٢- هــل هنــاك توســع 
في تقدمي برامج ماجســتير 
عربيــة كمــا هــو املعمــول 
به فــي اجلامعــات العربية 

واخلليجية؟
٣- هل برامج املاجستير 
معترف بها عامليا؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب فما هي؟ وما 
املنظمات الدولية التي تعترف 
بهــا وكلفــة هــذا االعتمــاد 

فرز الديحاني: ما مؤشر خطة
اجلامعة في «اإلمنائية اخلمسية»؟

وجه النائب فرز الديحاني 
سؤاال إلى وزير النفط ووزير 
العالــي د.محمــد  التعليــم 
الفــارس، قــال فــي مقدمته: 
جــاء علــى صــدر الصفحة 
األولــى جلريدة اجلريدة في 
عددها يوم اجلمعة ١١ يونيو 
٢٠٢١ عــدد رقم ٤٧٥٥ عنوان 
«اجلامعة فــي احلضيض»، 
حيــث أوردت انها تراجعت 
 «QS» ٢٠٠ مركز في تصنيف
لتحتل املرتبة ١٠٠١ عامليا والـ 
٢٨ عربيــا والثالثــة محليــا 

واختلفت آراء املختصني في مدى دقة هذا املؤشر 
بالنسبة للجامعات العاملية. وطالب تزويده 
وإفادته باآلتي: ما املؤشــر الدولي املعتمد من 
قبل وزارة التعليم العالي والذي على أساسه 
يتــم وضع خطة جامعــة الكويت في اخلطة 
اإلمنائية اخلمسية للدولة، وفي رؤية الكويت 
٢٠٣٥؟ وهل ما جاء في املؤشــر املذكور أعاله 
صحيــح؟ وما هو التحرك املباشــر من وزير 
التعليم العالي ملعرفة أسباب هذا التراجع؟و ذكر 
املؤشر بعض التفاصيل وجاءت ردود جمعية 
أعضاء هيئة التدريس بأن القياس الذي يستند 
إليه املؤشر ال يتناسب مع واقع الدولة، يرجى 

تزويدي بعدد الطلبة الوافدين 
باجلامعة وأســاس قبولهم؟ 
عدد أعضــاء هيئة التدريس 
غير الكويتيني وجنسياتهم؟ 
ويرجــى تزويــدي بخطــة 
القبول في كافة كليات جامعة 
الكويت خالل السنة املقبلة؟ 
ومقارنتها بالسنوات الثالث 
املاضية؟ ويرجــى تزويدي 
بخطــة االبتعــاث الداخلــي 
الدارســني في  الطلبة  وعدد 
كل بعثة دراسية داخل الكويت 
في اجلامعات اخلاصة مع عدد 
الطلبة في كل جامعة خاصة خالل السنوات 
األربع املاضية والســنة املقبلــة؟ وفي خطة 
البعثات الداخلية، ما أساس توزيع الطلبة على 
اجلامعات؟ وما أساس منح املقاعد الدراسية 
للجامعات وإعطاء بعض اجلامعات عدد اكثر من 
جامعات أخرى؟ وما ميزانية البعثات الداخلية 
سنويا؟ وما ميزانية البعثات اخلارجية؟ يرجى 
تزويدي باألرقام عن السنوات األربع املاضية؟ 
وما خطــة وزارة التعليم العالي لرفع معدل 
جامعة الكويت في املؤشرات الدولية املعتمدة؟ 
وهل بدأ تطبيق اخلطة؟ يرجى تزويدي باخلطة 

والبيانات إن وجدت.

فرز الديحاني

مرزوق اخلليفة إلنشاء مقاٍه
في العمرية والرابية والفروانية

تقــدم النائب مرزوق اخلليفة باقتراح برغبة قال في 
مقدمته: إنه نظرا لوجود ساحات فضاء في منطقة العمرية 
مقابل صالة أفراح الفروانية ومحطة البنزين وعدم استغالل 
هذه الساحات لتخدم أهالي املناطق القريبة، أتقدم باالقتراح 
برغبة التالي: إنشاء مقاه ومطاعم ووسائل ترفيه تخدم 

مناطق (العمرية - الرابية - الفروانية).
مرزوق اخلليفة

أسامة الشاهني: هل لدى «العلوم الطبية 
املساعدة» خطة لبرامج ماجستير أخرى؟

النائــب أســامة  وجــه 
الشــاهني ســؤاال إلى وزير 
التعليــم  ووزيــر  النفــط 
الفــارس  العالــي د.محمــد 
قــال فــي مقدمتــه إن كلية 
العلــوم الطبيــة املســاعدة 
من الكليــات املهمة بجامعة 
الكويت، ويعمل خريجوها 
بالوظائــف املســاندة ملهنة 
الطــب، ويوجــد بهــا (٦) 
تخصصات يحصل طلبتها 

على درجة البكالوريوس.
وفــي عــام ٢٠١٢م قامت 

الكلية باستحداث برنامج (املاجستير) لقسم 
علوم املختبرات الطبية مما زاد عدد القبول 
بني خريجي البكالوريوس بهذا التخصص.

ونظــرا حلاجــة ســوق 
العمــل لتخصصات أخرى، 
وكذلــك لبرامج ماجســتير 
للتخصصات املوجودة حاليا 
في الكلية.  وطالب تزويده 

وإفادته باآلتي:
- هــل لدى كلية العلوم 
الطبية املســاعدة دراســات 
لزيادة تخصصــات جديدة 
تضم للتخصصات املوجودة 
حاليــا؟ يرجــى تزويــدي 
باملســميات اجلديــدة لهذه 

التخصصات إن وجدت.
- هل لدى الكلية خطة باستحداث برامج 
ماجســتير للتخصصات اخلمســة األخرى 

بالكلية؟ ومتى سيتم طرحها؟

أسامة الشاهني

مبارك العرو يطلب أسماء أعضاء
مجالس اإلدارات ومسمياتهم

وجه النائب مبارك العرو 
ســؤاال الــى نائــب رئيس 
مجلس الوزراء وزير العدل 
وزير الدولة لشؤون تعزيز 
النزاهــة عبــداهللا الرومي، 
طلــب فيــه أســماء أعضاء 
مجالس اإلدارات وصفاتهم 
الوظيفيــة  ومســمياتهم 
والسيرة الذاتية لكل منهم، 
وتاريــخ تشــكيل مجلــس 
اإلدارة احلالي حتى تاريخ 
انتهائــه، وذلك في اجلهات 
التالية: الهيئة العامة لشؤون 

القصر. ووحدة التحريات املالية. والديوان 
الوطني حلقوق اإلنســان. وجهاز املراقبني 
املاليني. واجلهاز املركزي للمناقصات العامة. 

والهيئة العامة ملكافحة الفساد.
ووجه اسئلة الى وزير اخلارجية وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد 
الناصر نصت على ما يلي: يرجى تزويدي 
وإفادتي بأسماء وصفات أعضاء مجلس اإلدارة 
والسيرة الذاتية لكل منهم وموافاتي بتاريخ 

تشكيل مجلس اإلدارة احلالي 
وموعــد نهايته في اجلهات 

التالية.
الديبلوماســي.  املعهــد 
األداء  متابعــة  وجهــاز 
والصنــدوق  احلكومــي. 
الكويتي للتنمية االقتصادية 

العربية.
كما ســأل أيضا: يرجى 
إفادتــي وتزويــدي باآلتي: 
الكويتيني  عــدد املوظفــني 
ومســمياتهم الوظيفية في 
جميــع القطاعــات التابعة 
للصنــدوق الكويتي للتنميــة االقتصادية 
العربيــة. وصورة ضوئية مــن آخر إعالن 
توظيــف ـ إن وجد. وهل ميلــك الصندوق 
حصصا استثمارية بخالف نشاطه األساسي 
في اإلقراض؟ وهل هناك تعاقدات مع مكاتب 
خارجيــة في مجال دراســة املخاطر؟ وهل 
صدرت قرارات باملوافقة على متويل مشاريع 
من قبــل اإلدارة التنفيذية من دون انتظار 

قرار من مجلس اإلدارة؟

مبارك العرو

خالد العتيبي: إدارة اخلبراء أكثر
اجلهات معاناة من مماطلة احلكومة

خالــد  النائــب  أكــد 
احلكومــة  أن  العتيبــي 
ماضية في نهجها املعادي 
ملوظفي الدولة ومســتمرة 
في خلــق معضالت معهم 
وعدم التعامل بسالسة مع 
املطالب الوظيفية املشروعة 
واملستحقة السيما مطالب 
وآليــة  اخلبــراء  إدارة 
احتســاب خدمتهــم علــى 
الرغم أن وزارة العدل هي 
التي بادرت بطلب اآلراء من 
اجلهات القانونية املختصة.

وزاد العتيبــي ان إدارة اخلبــراء أكثر 
اجلهات التي عانت من مماطلة احلكومة على 
مدار السنوات الـ ١٠ املاضية، السيما على 

صعيد االقتراحات النيابية 
التي قدمت ووأدتها احلكومة 
بأغلبيتهــا البرملانيــة في 
املجالس السابقة على الرغم 
مــن إقرار املداولــة األولى 

لبعض هذه االقتراحات.
العتيبــي  واختتــم 
تصريحه قائال: آن األوان أن 
تنصف هذه الفئة، فموظفو 
«اخلبراء» لهم دور مشهود 
فــي دورة القضاء وعملهم 
املســاند للقضــاء ال يقــل 
أهميــة عن غيرهــم، لذلك 
على احلكومة سرعة التجاوب مع مطالبهم 
وحتسني مستواهم وعدم التعرض ملزاياهم 

ودرجاتهم الوظيفية.

خالد العتيبي
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ضبط موظف مّكن «ممنوعًا» من املغادرة بكلمة سر زميلته
أحمد خميس

اســتطاع رجــال مباحــث 
شــؤون اإلقامــة مــن ضبــط 
مواطن يعمل في املنافذ لتمكينه 
سعوديا مطلوبا لـ ٢٧ ألف دينار 
وعليه منع ســفر من مغادرة 
التحقيقات  البــالد، وكشــفت 
والتحريات ان املوظف ســرق 

الى رجال اإلدارة العامة ملباحث 
شؤون اإلقامة مبغادرة سعودي 
البالد رغم كونــه ممنوعا من 
الســفر على ذمة دين قدره ٢٧ 

ألف دينار.
وأضاف املصدر: جرى عمل 
التحريات الالزمة التي أسفرت 
حسب السجالت عن أن موظفة 
هي من مكنت املطلوب من السفر 

اســتغل معرفتــه بكلمة ســر 
زميلته، وكذلك عدم وجودها في 
الدوام ليتواصل مع اخلليجي 
ويطلب منه احلضور سريعا 
ومتكينه من السفر. هذا، ولم 
يعــرف مــا إذا كان املوظف قد 
تقاضــى مبالــغ ماليــة مقابل 
جرميته أم فعلها مقابل عالقات 
عائلية أو صداقة جتمع بينهما.

ليتم استدعاؤها، حيث أنكرت 
قطعيا اشتراكها في القضية.

وأكــدت انه في اليوم الذي 
غادر فيــه كان يوم راحة لها، 
وعليــه متــت إعــادة تكثيف 
التحريــات والتي خلصت الى 
ان زميــل املوظفة هو املتورط 
في القضية، وعليه مت توقيفه، 
وبالتحقيــق معه اعترف بأنه 

مباحث شؤون اإلقامة ضبطته بعد ١٠ أيام حتّر

كلمة ســر زميلته فــي العمل 
واستخدمها في إخراج املطلوب، 
وجرت إحالة املوظف الى النيابة 
العامــة بتهمة متكني متهم من 
الهرب الى جانب قضية أخرى 
متعلقة بالتزوير وسرقة كلمة 

سر زميلته.
واستنادا إلى مصدر أمني لـ 
«األنباء» فإن معلومات وردت 

مواطن نصب على تاجر بـ ٢٠ ألفًا: «الظروف القاسية السبب»
أمير زكي

األمــن  قطــاع  اســتطاع 
اجلنائي، ممثال في اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية، إغالق قضية 
النصب على تاجر ساعات، وذلك 
بعد ضبــط املدعى عليه وهو 
مواطن، والذي اعترف مبا نسب 
إليه من اتهامات، مشيرا إلى أن 
السبب في عدم التزامه باالتفاق 
الــذي أبرمه مــع املجني عليه 

هــو الظروف القاســية، وتلك 
الظروف - على حسب تأكيده 
- هي التي أعاقت إمتام الصفقة 
فيما بينهمــا. وحول تفاصيل 
القضية، قــال مصدر أمني ان 
مواطنا يتاجر في الساعات التي 
حتمل ماركات ســجلت بحقة 
قضية نصب واحتيال وأحيلت 
الى رجــال املباحث اجلنائية، 
الذين اســتدعوا املبلِّغ ملعرفة 
حقيقة البالغ، حيث قال املجني 

تــواري املدعى عليــه ومن ثم 
ضبطه، ومبواجهتــه بإفادات 
املبلِّغ واملستندات أقر بارتكابه 
الواقعــة، وأن هــذه املرة هي 
األولى التي يخلف فيها بالتزام 

مع جتار (على حد قوله). 
هذا، ومتت إحالة املتهم الى 
النيابة العامة خاصة بعدما أبلغ 
رجــال املباحث ان املبلغ الذي 
تسلمه من التاجر تبخر، (أي 

أنفقه بالكامل).

عليه انه أبرم اتفاقا مع مواطن 
على توريد ساعات بقيمة ١٥٠ 
ألف دينار، وانه سلمه مبلغ ٢٠ 
ألف دينار كمقدم، لكنه بعد أن 
تسلم املبلغ فقد التواصل معه 
وأغلق جميــع هواتفه النقالة 
التي يعرفها املجني عليه، والذي 
قدم ما يثبت تسلم املدعى عليه 

املبلغ املذكور.
وقــال املصــدر: اســتطاع 
رجــال املباحث حتديــد مكان 

اجتماع تنسيقي بني «اإلطفاء» و«التحقيقات» 
ملتابعة قضايا مخالفات الشروط الوقائية

بحضور رئيس قوة اإلطفاء العام الفريق 
خالــد راكان املكراد، عقــد صباح امس في 
مبنى رئاســة قوة اإلطفاء العــام اجتماع 
تنســيقي مع االدارة العامــة للتحقيقات، 
ملتابعة قضايا مخالفات الشروط الوقائية 
اخلاصة بقوة اإلطفاء العام من أجل حتقيق 
األمــن املجتمعي والتطلــع لتحديد ميكنة 

خاصــة مبتابعة تنفيذ القــرارات الناجتة 
عن التحقيقات. وأكد نائب مدير عام االدارة 
العامة للتحقيقات جمال الريش االستعداد 
والتعــاون لتحقيق الغاية مــن االجتماع 
وتعزيز األمن املجتمعي بالتعاون بني االدارة 
العامة للتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية 

وقوة اإلطفاء العام.

الفريق خالد املكراد ترأس االجتماع بحضور قيادات من اجلانبني

«االستئناف» حتيل متهمني بقضية رشوة 
مناقصة مركبات اإلسعاف إلى «املركزي»

أمرت محكمة االستئناف برئاسة املستشار هاني 
احلمــدان أمس بحجز املتهمني األول والثاني في 
قضية رشوة مناقصة مركبات اإلسعاف في وزارة 
الصحة خالل حضورهما جلسة محاكمتهما، وهما 
عضو ســابق في جلنة املناقصات ورجل أعمال، 
وأحالتهما إلى السجن املركزي. يذكر أن محكمة 

اجلنايات كانت قد قضت بحبس العضو السابق في 
جلنة املناقصات ملدة ١٠ سنوات مع الشغل والنفاذ 
وعزله من منصبه وإلزامــه برد ٢٩٠ ألف دينار 
وتغرميه ضعفه، وبحبس صاحب شركة سيارات 
ملدة ٤ سنوات مع وقف النفاذ بكفالة ٤٠٠٠ دينار، 

وببراءة املتهم الثالث وهو موظف في الشركة.

إلزام «فاشنيستا» بتعويض وكيل نيابة بـ ٨٠ ألف دينار
قضت الدائرة املدنية باحملكمة الكلية أمس 
بإلزام «فاشنيســتا» بدفع مبلغ ٨٠ ألف دينار 
تعويضا ألحد أعضاء النيابة العامة عن األضرار 
التي حلقت به جراء اإلســاءة إليه وإلى سمعته 

خالل تسجيل صوتي.
وكانت إدارة اجلرائم اإللكترونية قد استدعت 
املدعى عليها فور انتشار تسجيل صوتي منسوب 

إليها ويتضمن انتقادات إلجراءات مقاضاة مشاهير 
وسائل التواصل االجتماعي بقضية غسيل األموال.

وقررت النيابة حينها إخالء ســبيل املتهمة 
بكفالة ٢٠٠٠ دينار بعدما قدمت اعتذارا مكتوبا، 
مؤكدة أن ما بدر منها كان حتت ضغط وانفعال 
غير مقصود، وقد صدر حكم نهائي باالكتفاء 

مبدة الشهر الذي قضته باحلبس.

عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

سقط في قبضة «اجلنائية» بعد إغالق هواتفه النقالة

وزير الداخلية أشرف على إجالء ١٤٠ شخصًا علقوا في فيلكا
محمد اجلالهمة

أشرف وزير الداخلية الشيخ 
ثامر العلي على عملية اجالء ١٤٠ 
مواطنا ومقيما علقوا في جزيرة 
فيلكا من قبل خفر الســواحل. 
وذكــر بيان صادر عــن وزارة 
الداخليــة بأن غرفــة عمليات 
وزارة الداخلية تلقت بالغا يفيد 
بوجود مواطنني ومقيمني عالقني 
في جزيرة فيلكا كانوا يقضون 
إجازة نهاية األســبوع املاضي 
فيهــا، إال أن تقلبــات األحوال 
اجلوية وكثافة الغبار حجزتهم 
داخل اجلزيرة، وتدخلت اجلهات 
املختصة إلنقاذهم، وكانت وزارة 
الصحــة حاضــرة بطواقمهــا 

الطبية وتوفير سيارات إسعاف 
لالطمئنان على صحة العالقني 

بعد وصولهم.
من جهة اخرى عاود وزير 
الداخليــة اســتقبال املواطنني 
امس لالســتماع الى شكاواهم 
واالشــراف بنفسه على حلها، 
وتذليــل املعوقــات امامهم في 
جميع املعامالت اخلدماتية ذات 
الصلة بقطاعات وزارة الداخلية 
املختلفة. يذكر ان وزير الداخلية 
يستقبل املواطنني في مقر وزارة 
الداخليــة يــوم االثنني من كل 
أســبوع من الســاعة التاسعة 
صباحا وحتى الساعة الثانية 
عشــرة ظهرا وتكون املقابالت 

بتحديد موعد مسبق.

بحث شكاوى املواطنني ووّجه بحلها وفق األطر القانونية

وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي يستقبل إحدى األسر العالقة
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.٣xيجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير ٣

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

ممثل كويتي كوميدي من١١ حرفًا

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

أحمد العونان

بهاء سلطان

لادجلاسموا

الوديعرررا

شتناكمياول

غااودسعكدم

بملرطعمبحر

عامسلادعةا

وسطلممرامر

نترارردطلة

ببمحييافاس

ااافحرءةسر

ءللنابقثلا

ساسنفسلااب

١ - علم مؤنث - للتمني (معكوسة)، ٢ - نساء - متشابهان 
- للنداء، ٣ - دولة أوروبية - قاتل - متشابهان، ٤ - الثناء 
(معكوسة) - مريض (معكوسة)، ٥ - تخطئ - من األقارب 
(معكوسة)، ٦ - عكس نهار - ود - حرف هجاء، ٧ - مميزات 
مكانية - حب (معكوسة)، ٨ - عكس الهازل - عالمة موسيقية، 
٩ - غير احلقيقة - في اجلسم، ١٠ - تخرج منها احلمم.

املرارة
االبتسامات

الوديع
الساملة
سراب

ورود
مراكب
بائس
سريع
سالم

املطر
مكان

سالحف
ثقب

مريح

سدو
مرير
عطر

شغب
رداء

عاطفة
السفن
اجلدال

١ - علم مذكر - مصاحب (معكوسة)، ٢ - أرمي باحلجارة - 
انبهاري وحبي (معكوسة)، ٣ - من معالم الكويت السياحية 
(معكوسة)، ٤ - بحر - أخطأ (معكوسة) - للنفي، ٥ - الثناء، 
٦ - البارحة - في القميص (معكوسة)، ٧ - متشابهة - ينام 
(معكوسة)، ٨ - علم مذكر (معكوسة) - للنصب، ٩ - عكس 

الكثير (معكوسة) - متشابهان، ١٠ - منطقة كويتية.

أفقياً: عموديًا:
١ - ماري - لو (معكوسة)، ٢ - حرمي - م م - يا، ٣ - مجر 
- سم - ل ل، ٤ - احلمد (معكوسة) - سقيم (معكوسة)، ٥ - 
تزل - العم (معكوسة)، ٦ - ليل - حب - دال، ٧ - معالم - ود 
(معكوسة)، ٨ - اجلاد - ري، ٩ - زّور - مرارة، ١٠ - براكني.

١ - محمد - مزامل (معكوسة)، ٢ - ارجم - ولعي (معكوسة)، ٣ - 
برج التحرير (معكوسة)، ٤ - مي - زل (معكوسة) - ال، ٥ - احلمد، 
٦ - امس - كم (معكوسة)، ٧ - م م م م - يرقد (معكوسة)، ٨ - 
وديع (معكوسة) - ان، ٩ - القليل (معكوسة) - ر ر، ١٠ - الساملية.

الفرق بني الصورتني واضح لنا..
فما االختالفات اخلمسة بنظرك وبأسرع وقت؟ عينك .. عينك

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

معلومات.. متفرقات

صّدق أو ال ُتصّدق

إلى دقيقة  ٭ لو افترضنا أنك حتتاج 
واحدة لكي تعد من ١-١٠٠، فسوف حتتاج 
إلى نحو ثالثة أسابيع لكي تعد من ١ إلى 
مليون.. هذا إذا كنت ستواصل العد ملدة 

٨ ساعات يوميا.. وجرب.
٭ يتكون مخ اإلنسان من ٣٠ مليار خلية.
٭ ميكن للفيل أن يحمل نحو عشرة 
غالونات من املاء في خرطومه. اجلدير 
بالذكر أن خرطوم الفيل يحتوي على ٤٠ 
ألف عضلة، وال يحتوي على أي عظام.

٭ تبلغ مساحة سطح جلد اإلنسان (في 
كل جسمه) نحو ٥٥٠ سنتيمترا مربعا. 
ويبلغ سمك طبقة اجللد في أرق مواضعه 
(جفن العني) نحو نصف ملليمتر، وفي 
أسمك مواضعه (باطن اليدين والقدمني) 

نحو ٦ ملليمترات.

التي تنشرها األزهار فتقضي  املادة  ٭ 

على اجلراثيم هي: الفيتوتزيد.

النحلة  ٭ فائدة قرون االستشعار عند 

هي: الشم والسمع والتخاطب.

٭ جبل «جرزمي» هو االسم اآلخر جلبل 

الطور بسيناء.

٭ «يبوس»: هو االسم القدمي للقدس.

٭ طوكيو - عاصمة اليابان - تقع على 

جزيرة هونشو.

٭ بنت اجلويرية: هي الظبية.

٭ الفرنسي روبير دي سوربون: هو الذي 

أسس جامعة السوربون.

٭ «أفعى النيل»: هو اللقب الذي أُطلق 

على امللكة كليوباترا.

٭ مسيلمة احلنفي: هو الذي ضرب به 

املثل في الكذب.

٭ العواوير هم: اجلبناء.

٭ مضيق جبل طارق يفصل بني إسبانيا 

واملغرب.

٭ حضارة «دملون»: نشأت في البحرين.

التابعني»: هو لقب سعيد بن  ٭ «سيد 

املسّيب.

الذين احتلوا  الغزاة  الهكسوس: هم  ٭ 

مصر قدميا. وكلمة هكسوس تعني في 

القدمية: «أمراء األراضي  اللغة املصرية 

األجنبية».

من كتاب: املوسوعة الشاملة في الثقافة ـ  مجدي عبدالعزيز 

من كتاب: صّدق أو ال ُتصّدق 
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«األنباء» تكشف كواليس مسلسل «عندما ال ينفع الندم»
دعاء خطاب

@Doua_khattab

من الكوميديــا إلى التراجيديا، 
تتحدى شركة «فروغي لإلنتاج الفني» 
نفسها، بتقدمي مسلسل «عندما ال 
ينفع الندم» ذي الطابع الدرامي، وذلك 
بعد طول غياب، بعد أن اعتاد عليها 
اجلمهور بتقدمي جرعات دسمة من 
الكوميديا والضحك من خالل أهم 
األعمال املسرحية أو الكوميدية في 

الساحة الكويتية.
تدور أحــداث «عندما ال ينفع 
الندم»، املقرر طرحه خارج السباق 
الرمضاني، حول قصة األب الثري 
الذي يعاني من تصرفات ابنه متعدد 
العالقــات العاطفية، الذي يرفض 
العمل في شركة أبيه، ويفتح املجال 
لشــخص آخر يحاول استغالله 
وتوريطه لالســتيالء على أمواله، 
واملسلسل من تأليف الكاتب املبدع 
فايز العامر، وقيادة املخرج املتميز 
نعمان حســني، وبطولــة: أحمد 
الســلمان، هند البلوشي، عبداهللا 
الطليحي، عبداهللا بهمن، طيف، شهد 
سلمان، رانيا شهاب، فاطمة الدمخي، 
عبداهللا الفريح، نواف النجم، منال 
جــاراهللا، وضيفتا الشــرف هيا 

احلوطي وشيماء قمبر.
«األنباء» تواجدت في بروڤة قراءة 
ورق «عندما ال ينفع الندم» برفقة 
جنوم وأبطال العمل، وكشفت بعضا 
من أحداث املسلسل نستعرضها معاً 

في السطور التالية:
في البداية، قــال الفنان أحمد 
السلمان خالل حديثه لـ «األنباء»: 
دوري في العمــل هو والد الفنان 
الطليحي، ولدي شــركة  عبداهللا 
يعمل بها الفنان عبداهللا بهمن، الذي 
يحاول التقرب مني دائما، موضحا 
أن الطليحي يجســد شــخصية 
«يوسف» االبن الطائش الذي ال يركز 
في العمل، أما بهمن فعكسه متاما، 
وهو املوظــف املجتهد الذي دائما 
يسعى إلى حتقيق أهدافه، حيث يقوم 
خالل األحداث بإحضار شــقيقته 
إلى الشركة ويحاول التقريب بيني 
وبينها، ويحاول أيضا أن يزوجني 
منها، وذلك ألنني في العمل أجسد 
دور زوج توفيت زوجته، ويعيش 
أعزب، وأعاني من أفعال «ولدي» التي 
الفراش وتتصاعد  جتعلني طريح 
األحداث وتتشابك خالل احللقات.

قصة حب

من جانبــه، قال الفنان عبداهللا 
الطليحــي: العمل تراجيدي بحت، 
وهذا النوع من األعمال مغاير عما 
اعتدنا عليه من «فروغي»، ونتحدى 

من خالله اجلميع بأن هذه الشركة 
باألعمال  املعروف عنها متيزهــا 
الكوميدية ستخالف املتعارف عليه، 
مضيفا: نحــن نراهن على جناح 
العرض خارج  لــه  املتوقع  العمل 
السباق الرمضاني، خاصة بوجود 
الكاتــب املبدع فايز العامر وقيادة 

املخرج املتميز نعمان حسني.
وأكمل الطليحي الذي يجسد في 
املسلسل شخصية «يوسف»: بالطبع 
ال يوجد مسلسل كويتي يخلو من 
سالفة «شــركة أبوي» وسرقتها، 
وهذه تعد من أساســيات األعمال 
اخلليجية التي جتسد حياة الثراء، 
والطامعني واملتنفعني منهم، ولكن 

«عندما ال ينفع الندم» يختلف عن 
سابقه من األعمال، وأيضا دوري 
مختلف عــن األدوار التي قدمتها 

سابقا.
وتابع: «يوسف» هي شخصية 
لشاب ثري وساذج في الثالثينيات 
من عمره، وهذه الشخصية موجودة 
في كل الدول، وفي بعض األحيان 
عندما يكون األب ثرياً نرى أن االبن 
ال يرغب فــي العمل ويعتمد على 
ثروة أبيه ويصرف على «ربعه»، في 
حني أن األب حريص على مصلحته، 
ويرغب في تعليمه كيفية العمل في 
الشركة، وكيف تعب حتى وصلت 
الشركة إلى ما هي عليه اآلن، كما 

أن «يوسف» شاب من الصعب أن 
يقتنع بأي فتاة، إلى أن يلتقي هدى 

(هند البلوشي) ويقع في حبها.
وأكدت الفنانة شهد سلمان، أنها 
جتسد شخصية «أم هدى» اإلنسانة 
املريضة التي ترغــب في تزويج 
ابنتها بأي طريقة، وقالت: ابنتي في 
املسلسل هي الفنانة هند البلوشي، 
وشخصيتها معقدة وخائفة بعض 

الشيء، ودائما ما أنصحها.
وتابعت: األم من جانبها تضع 
عينها على ابن اجليران، الذي يجسد 
دوره الفنان نواف النجم، وترغب 
في تزويجه من ابنتها، لكن حتدث 
أمور كثيرة، مشيرة إلى أن املسلسل 

يحتوي على مجموعة من اخلطوط، 
وكل شخص له اخلط الذي يسير 
عليه، ونعدكم بقصة قوية للكاتب 
فايز العامر، وأتوقع أن يعرض العمل 

.mbc على شاشة الـ
من ناحيته، قال الفنان عبداهللا 
الفريح إنه يجسد شخصية رجل 
الفنــان أحمد  حكيــم، وصديق 
الســلمان، فدائما ما يقع السلمان 
في الكثير من املشــاكل، ويكون 

الناصح له. 
وعن كون العمل دراميا واحتياج 
اجلمهور جلرعات أعلى من الكوميديا 
الفريح:  التوقيت، أوضح  في هذا 
املتلقي يستمتع باملنتج واحملتوى 

اجليد بشكل عام، وشركة «فروغي» 
لها باع طويل في مثل هذه األعمال 
قد تكون لم تقدم مثلها منذ زمن، 
إال أنني على يقــني بأن خطواتها 
محسوبة بدقة، كما أن املخرج نعمان 
حسني حريص على أن يخرج العمل 
في أفضل مســتوى، ودقيق في 

توجيهاته لنا.
وفي السياق ذاته، قالت الفنانة 
رانيا شهاب: نستطيع أن نقول إنني 
اقدم دور بطولة في هذا املسلسل، 
كما انه دور صعب علي وفوجئت 
به، حيث أجسد شخصية «شروق»، 
وهي فتاة مغلوبة على أمرها، وظلمت 
بدافع احلب والظالم في القصة هو 

زوجها «يوسف»، وسوف يتفاجأ 
اجلمهور بالكثير من األحداث.

من جانبها، أكدت الفنانة طيف 
أنها خلعت عبــاءة الكوميديا في 
املسلسل، وأنها جتسد شخصية «أم 
أحمد» جارة أم هدى (شهد سلمان)، 
و«أم حمــد» لديها ابن حتمل همه 
وترغب في تزويجه من ابنة جارتها.
بدورها، أكــدت الفنانة فاطمة 
الدمخي أنها جتسد شخصية «أنوار» 
الفتاة امليسورة احلال ماديا، ومن 
للوظيفة، ولكن  طبقة ال حتتــاج 
توظفت حتى تسلي نفسها ومتأل 
وقت فراغها، ومن خالل الوظيفة 
تتعرف على هدى (هند البلوشي) 
وهي إنســانة من الطبقة الفقيرة، 
وتكون هذه الفتــاة الغنية الداعم 
واملساند لـ«هدى» في كل املواقف 
التي متر بها. واختتمت  واملراحل 
الدمخي: «أحس إن الدور وايد قريب 

مني ومساحته حلوة».
أما الفنانة منال جاراهللا فقالت: 
أحببت دوري كثيرا في مسلسل 
«عندما ال ينفــع الندم» ألنه دور 
جديــد، مؤكــدة أنهــا تتأنى في 
اختياراتها، مشيرة إلى أن دورها 
ســوف يكون شــخصية «دالل» 
شقيقة طالل (عبداهللا بهمن) والتي 
يستغلها شقيقها من أجل حتقيق 
شيء معني، لكنها ال تفهم أي شيء 
عن ذلك، فهي فتاة فقيرة ومسكينة، 
وشقيقها هو من يتحكم في أمرها.

ضيوف الشرف

بدورها، كشفت الفنانة شيماء 
قمبر عن أنها سوف تظهر في بداية 
احللقات، وجتسد دور زوجة الفنان 
عبداهللا بهمن، املتسلطة والتي لديها 
كبرياء وأنانية. وعن كونها ستشارك 
كضيفة شرف، ردت: ال يهم مساحة 
الدور، ما أطمح اليه هو األثر والطابع 

الذي سأضيفه للمسلسل.
أعربت هيا  السياق ذاته،  وفي 
احلوطي لـ «األنباء» عن سعادتها 
بخوضها أولــى جتاربها في عالم 
التمثيل كضيفة شرف في مسلسل 
«عندما ال ينفع الندم»، متمنية أن 
تكون عند حسن ظن الفنان طارق 
العلي واملنتج عيسى العلوي واملخرج 
نعمان حسني وكل من وضع ثقته 

بها.
وجتســد احلوطي شخصية 
سيدة أعمال متلك صالون جتميل 
نسائيا، يستخدمها يوسف (عبداهللا 
الطليحي) لتكون همزة وصل تنقل 
له األخبار من خالل معارفها، وقالت: 
دوري بســيط لكنه مهم ومحرك 
ورابط لألحــداث، وأرجو أن أنال 

إعجاب اجلمهور.

مغامرة تراجيدية تخوضها «فروغي» خارج السباق الرمضاني

رانيا شهاب مع هيا احلوطي فاطمة الدمخي ومنال اجلاراهللالزميلة دعاء خطاب مع الفنان أحمد السلمان

.. ومع نواف النجم ورانيا شهاب وهيا احلوطي خالل جلسة التحضير للعمل (أحمد حافظ) طارق العلي واملخرج نعمان حسني وعبداهللا الطليحي أثناء بروفة قراءة النص 

السلمان: أنا أعزب وعبداهللا بهمن حاول تزويجي شقيقته
الطليحي: ال يوجد مسلسل خليجي يخلو من سالفة «بوق شركة األب»

شهد: وضعت عيني على نواف النجم ومتنيت تزويجه ابنتي
شهاب: مغلوبة على أمري.. وزوجي ظلمني بدافع احلب

طيف: خلعت عباءة الكوميديا.. والكاتب فايز العامر مبدع
الفريح: أنا صديق السلمان ودائمًا ما يقع في املشاكل ويلجأ لي

الدمخي: هند البلوشي تلعب دور بنت فقيرة.. وال أحتاج لوظيفة
قمبر: أشارك كضيفة شرف.. ونعمان حسني يقود الفريق بحرفية

ملشاهدة الڤيديو

الصور األولى لكارمن بصيبص في «البريئة»

نانسي عجرم ُتطلق «مشكلتك الوحيدي»

أنهى املخرج رامي حنا تصوير مسلسل 
«البريئة» في بيروت قبل أسبوعني، وهو 
عن قصة وثق فيها حكاية من أجمل حكايات 
الواقع، من خالل سرد مشوق جدا عن شابة 
تتغير حياتها بسبب حادثة. صوغ احلكاية 
يكمن في قالب درامي تراجيدي تشــويقي 
 Eagle كتبته مرمي نعوم، وأنتجته شــركة
Films/ جمال سنان، وهو عمل من ٨ حلقات 

سيبصر النور قريبا جدا.

مسلسل «البريئة» بطولة النجوم: كارمن 
بصيبص، بديع أبو شقرا، يورغو شلهوب، 
تقال شــمعون ومعهم إيلي متري، ساشــا 
دحدوح، جورج شــلهوب، إيلي شوفاني، 
أسعد حداد، فيصل أسطواني، منى كرمي، 

ريتا متري كارولني عزام وغيرهم.
وقد كشفت الشركة املنتجة عن الصور 
األولى لبطلة العمل كارمن بصيبص التي 
تقدم شخصية جديدة عليها شكال ومضمونا.

بيروت - بولني فاضل

أطلقــت الفنانة نانســي عجرم 
«مشــكلتك  اجلديــدة  أغنيتهــا 
الوحيــدي»، وهي مــن كلمات علي 
املولى وأحلان أمين قميحة وتوزيع 
باســم الــرزق. ونشــرت نانســي 
أغنيتها عبر حسابها الرسمي على 
«يوتيوب»، وحققت األغنية لغاية 
اآلن أكثر من ثمامنائة ألف مشاهدة 

خالل يومني من طرحها.
«مشكلتك الوحيدي» هي األغنية 
الثانية من األلبوم الذي تطرح نانسي 
أغنياته تباعا ويحمل عنوان «نانسي 
١٠»، وكانت الفنانة قد طرحت قبل 
ذلــك أغنيتهــا األولى مــن ألبومها 
العاشر وهي «حبك بيقوى» والتي 
حققت نحو ٧ ماليني ونصف املليون 
مشاهدة خالل أسبوعني من طرحها.

حنان ترك عن أنباء عودتها
إلى الفن: أنا في نعمة

القاهرة - خلود أبواملجد

في أول رد مباشر من الفنانة املعتزلة حنان ترك 
على الشائعات املتداولة حول عودتها إلى الوسط 
الفني، بعد تبادل الرســائل مع الفنانة منة شلبي، 
وموافقتها على نشر صورة لها من دون غطاء الرأس، 
قامت حنان بنشر صورة لها باحلجاب برفقة زوجها، 

وغردت مؤكدة أنها اآلن في نعمة كبيرة من اهللا.
ونشرت حنان الصورة عبر حسابها بـ «تويتر» 
رغم التزامها طوال الفترة املاضية بعدم نشــر أي 
صور تخص حياتها العائلية، بدا واضحا أنها تريد 

تأكيــد التزامها بارتداء احلجــاب وتفضيل حياتها 
العائلية على العودة مجددا للعمل الفني، وغردت 
قائلــة: «نعــم اهللا علينا كثيــرة.. اللهم ال حترمنا 

نعمك وواسع فضلك وكرمي عطائك».
وردت حنان على الشائعات بشكل غير مباشر 
بإطالق تغريــدة قالت فيها: «إذا لم تكن لك صدقة 
جاريــة بعد املوت، فاحرص على أال يكون لك ذنب 
جار بعد موتك»، وفهم جمهورها الرســالة وتلقت 
أكثر من حتذير من االستجابة لدعوات العودة إلى 
التمثيل ولو باحلجاب ألنه مع الوقت ســتنغمس 

في أضواء الشهرة وتخلع احلجاب.

هل الـ ١٢٠٠ دينار.. نعمة أم نقمة؟!
@ Mefrehs مفرح الشمري

في اآلونة األخيــرة ظهرت في 
وزارة اإلعالم ظاهرة غريبة وعجيبة، 
وخصوصــا فــي قطاعــي اإلذاعة 
والتلفزيــون، وهي ان اجلميع يريد 
ان يعد برامجه ويقدمها أيضا وذلك 
حتى يصل للســقف احملدد له في 
املكافأة ١٢٠٠ دينار «فوق معاشــه»، 
هذه الظاهرة بدأت تتفاقم أكثر، األمر 
الذي يدفعنا للتساؤل: «هل الـ ١٢٠٠ 
أم نقمة؟!»، خصوصا  دينار.. نعمة 
عندما نتابع بعض البرامج التي جاءت 
من هذه الظاهرة جندها برامج عادية 
جدا وافكارها مســتهلكة، ناهيك ان 
االعداد فيها من «النت» وما تنشره 
الصحف اليومية من أخبار سواء كانت 
فنية او ثقافية او غيرها، حيث تسمع 
او تشاهد اخلبر، كما هو مكتوب في 
النت او الصحف دون ادنى مجهود من 
هذا املعد الذي «استذبح» حتى يكون 
معدا ليس لزيادة ثقافته وامنا لزيادة 

مكافآته حتى يصل للسقف احملدد!
وزارة االعالم تُشــكر على هذا 
ليقدموا االفضل  التحفيز ملوظفيها 
الذاعة وتلفزيون وطنهم، ولكن البد 

من وجود معايير حتددها في املذيع 
الذي يريد ان يعد برامجه او العكس، 
وأول هذه املعايير هي مدة خدمة هذا 
املذيع في الوزارة، ألنه ليس من املعقول 

ان ُمينح مذيع لم ميض على تعيينه 
ســنة له برنامج من اعداده وتقدميه 
بينما غيره من املذيعني الذين افنوا 
«عمرهم» بالوزارة لم يحصلوا على 

هذا االمتياز إال بعد سنوات طوال!
املطلوب من املسؤولني في وزارة 
االعالم ان يعاجلوا على هذه الظاهرة 
التي انتشرت في اروقة وزارة االعالم 
بحثا عن املاديات اكثر من البحث عن 
تقدمي شيء مميز الذاعة وتلفزيون 
بلدهم، ولذلك البد ان نعلم ان املذيع 
مذيع واملعد معد واملخرج مخرج حتى 
ال يختلط احلابــل بالنابل وتضيع 
«الطاسة»، وهذا االمر ينطبق ايضا 
على بعض املكافــآت التي تصرف 
التي تصل  البرامج اخلاصة  لبعض 
الى ارقام خيالية على الرغم من ان 
عــدد حلقاتها ال يتعدى أصابع اليد 
الواحدة. السؤال الذي يفرض نفسه: 
«من يحدد قيمــة مكافآت البرامج 
اخلاصة؟ وهل لهذه البرامج معايير 

محددة»؟، بانتظار االجابة!

بعد انتشار ظاهرة إصرار بعض املذيعني على إعداد برامجهم بأنفسهم
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رئيس مجلس األمناء جلامعة الشرق األوسط األمريكية فهد إبراهيم العثمان 
مبناسبة تصنيف جامعة الشرق األوسط األمريكية باملركز األول في الكويت

والـ ٣٣ عربيًا وضمن ترتيب أفضل اجلامعات (٧٥١ - ٨٠٠) عامليًا
وذلك وفقًا للتصنيف الصادر عام ٢٠٢٢ ملؤسسة QS العاملية:

ُأقّدم إجناز أبناء الكويت لكل أهل الكويت

فــي الحقيقة نحن بدأنا منذ ســنة في عمليات عصر 
ذهني، ومتابعة وتحليل لواقعنا، وإلى المستقبل وكيفية 
قراءته، وإلى المتغيرات حتى نعيد خلق AUM من جديد. 
وهناك الكثير من المبادرات التي سوف ترى النور قريبا، 
وأحــب أن أذكــر أننا فقــط مؤخرا، اســتطعنا الحصول 
على الموافقة النهائية والمرسوم األميري، لتقديم درجة 
الماجستير في مختلف تخصصات الهندسة، وهذه إضافة 
نوعية مهمة، ألنها ستساعدنا وتمكنا من زيادة االهتمام 
في البحث العلمي، والذي سيكون له المزيد من االستثمار 
والتركيز في المرحلة القادمة، لتعزيز العمق األكاديمي 

والبحثي في الجامعة.
كذلك ستكون هناك مراجعة ومبادرات أخرى كثيرة، 
سواء في تعزيز عملية التعلم، أو رفع الكفاءة المؤسسية، أو 
تحسين بيئة العمل لألساتذة والهيئة األكاديمية واإلدارية، 
أو دعم الخريجين في سوق العمل وفي حياتهم العملية، 
ومزيد من التعاون النوعي مع مؤسسات أكاديمية عالمية 
جديدة، سنقدمها قريبا، والكثير ربما من إعادة النظر في 

البنية المعلوماتية، وأشياء كثيرة أخرى.
إن هــذا النجــاح ليــس النهايــة، بــل هــو البدايــة، 
 AUM البدايــة لمرحلــة ترقية جديدة، وإلــى إعادة خلق

من جديد.

وأنتهز هذه الفرصة ألقدم إجناز أبناء الكويت إلى صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
وإلى سمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد، وإلى سمــو رئيــس مجلـس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد، ورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وأعضاء مجلس األمة املوقرين ووزير 

التعليم العالي وجميع الوزراء واملسؤولني

تقدمي درجة املاجستير في تخصصات الهندسة في اجلامعة يعزز العمق األكادميي والبحثي فيها

مبــروك.. مبروك وألف مبروك لـAUM ولطلبتنا وأبنائنا طلبة وخريجي AUM على 
حتقيقهــا املركــز األول في الكويت بني كل اجلامعــات احلكومية واخلاصة، واملركز ٣٣ 

عربيا، وذلك في قائمة QS للتصنيف العاملي للجامعات.
هذا إجناز من أبنائكم وبناتكم طلبة وخريجي AUM نقدمه إلى كل أهل الكويت.

للمركز األول هو إجناز من أبنائكم
AUM طلبة وخريجي

الـروح اإليجابيـة البنـاءة املتفائلـة تدفع 
مسـيرة التطور والتقـدم في وطننـا العزيز

مــرة ثانية، إذا نبي النجــاح، يجب أن نبحث عن الناجحني، الكويــت مليئة بالطاقات واملواهب، 
الكويتيون موهوبون، ولكن نريد الروح اإليجابية البناءة املتفائلة، حتى تســتمر مســيرة التطور 

والتقدم في هذا البلد العزيز، في وطننا.
عسى اهللا أن يحمي الكويت وأهلها وشعبها من كل مكروه، ومرة ثانية مبروك للجميع، ومبروك 

للكويت على هذا اإلجناز، واهللا ولي التوفيق.

ــب..  ــات واملواه ــة بالطاق ــت مليئ الكوي
ــون ــون موهوب والكويتي
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إذا أردنا النجاح فلنبحث عن الناجحني
لم يكن لهذا اإلجناز ولهــذا النجاح أن يتحقق، لوال نوعية 
طلبتنا وخريجينا، لم يكن لهذا اإلجناز أن يتحقق، لوال مثابرة 
واجتهاد طلبتنا، طلبة وخريجي الـAUM. نعم، جهدهم ونوعيتهم 
ومثابرتهم، هي حجر زاوية في هذا اإلجناز وهذا النجاح، سواء 

أثناء الدراسة، أو في العمل بعد التخرج.
وكذلك لم يكن لهذا اإلجنــاز أن يتحقق، لوال العمل املنظم 
واملستمر للهيئة األكادميية واإلدارية، ومجلس األمناء في جامعة 

الشرق األوسط األمريكية.
ولكن في الوقت ذاته، فإن هناك شــركاء كثيرين، والذين 
لوالهم ملا حتقق هذا اإلجناز، وملا اســتطاعت AUM، أن تكون 

واقعا حضاريا ملموسا.

الشكر اجلزيل لكل الذين ساهموا بأن تكون AUM واقعًا حضاريًا ملموسًا
أتقــدم  أن  أود  وهنــا 
بالتهنئة، والشكر اجلزيل، 
إلى شركائنا الذين لوالهم 
ملا حتقق هذا اإلجناز. أود أن 
أقدم الشكر اجلزيل لوزير 
التربية األسبق د.يوسف 
اإلبراهيم، صاحب النظرة 
الثاقبة، الذي آمن بضرورة 
أن يكون للقطاع اخلاص 
مــكان ودور في مســيرة 
العالي بالكويت،  التعليم 
والــذي عمل علــى إصدار 
الذي  القانون واملرســوم 
ينظم اجلامعات اخلاصة 

في الكويت.
والشكر اجلزيل لوزير 
التربية األسبقـ  د.مساعد 
الهــارون، الــذي قــام في 
عهده بتأســيس املجلس 
التأسيســي األول ملجلس 
اجلامعــات اخلاصة، وفي 
احلقيقة فإن هذا املجلس 
التأسيســي كان بالفعــل 
مجلســا متميــزا، علــى 
درجــة عالية من الكفاءة، 
سواء من نوعية األعضاء، 
وخلفيتهــم املختلفــة، أو 
من عمق خبراتهم، ولكن 
رمبا األهم من ذلك كله، هو 
إخالصهم وتفانيهم للعمل 
للمصلحة العامة. ولوال هذا 
املجلس التأسيسي وبهذه 
الرغبــة احلقيقية، أعتقد 
ملــا كان كيــان اجلامعات 
اخلاصة اليــوم موجودا، 
وملا كنا اليوم قادرين على 
االحتفــال بهــذا اإلجناز. 
وهنا أريد أن أخص بالذكر 
عبدالرحمن الغنيم، وهالل 
مشاري املطيري، واملرحوم 
د.عبداهللا الرفاعي، ود.عماد 
العتيقــي، ود.عبد الرزاق 
النفيسي، ود. نبيل قدومي، 
ود.رياض خزعل، ود.رشا 
الصباح، على اجلهد املتميز 

منظومــة األمانــة العامة 
ملجلس اجلامعات اخلاصة، 
وهم وزير التعليم العالي 
احلالــي د.محمد الفارس، 
والدكتــور املتميز حقيقة 
ماجد الديحاني، والدكتور 
أسعد الراشــد، والدكتور 
رشــيد احلمد، والدكتور 
عمــر خطــاب، والدكتور 
مشعل املشعان، والدكتور 

األمانــة العامة للجامعات 
اخلاصــة، وأخص بالذكر 
األســتاذة منيــرة اجلابر 
الصبــاح، وكذلــك أود أن 
أنوه وأقدم الشكر اجلزيل 
للدكتور عمــاد العتيقي ـ 
األمني العام األول للجامعات 
اخلاصــة، والــذي حقيقة 
لعب أدوارا مختلفة، وكان 
لقدرته التنظيمية واإلدارية 

والروح القيادية، لشجاعته 
فــي التصــدي لكثير من 
التحديــات التي واجهتها 
اجلامعات اخلاصة، والذي 
توسعت في عهده اجلامعات 
اخلاصة، وتطورت كثيرا، 
وأصبحــت واقعا حقيقيا 
ملموســا، ورافدا أساسيا 
للتعليم العالي في الكويت.
كل هؤالء وكثيرون ال 

محمــد تــرو، والدكتــور 
ياسر محجوب، والدكتور 
خــدادة،  عبداحلميــد 
العنزي،  والدكتور فــواز 
وأحمد املزروعي، والدكتور 
أحمد السمدان، والدكتور 

عبداهللا اجلسمي.
والشكر اجلزيل لكافة 
املراكز  أعضاء وموظفــي 
اإلداريــة والقياديــة فــي 

الكبير  والتنسيقية األثر 
في نقل ترجمة سياسات 
مجلس اجلامعات اخلاصة 
إلى آليات تنفيذية وواقع 

ملموس.
وهنا ال يفوتني أن أقدم 
الشكر اجلزيل، إلى األمني 
العام الســابق للجامعات 
اخلاصــة د.حبيــب أبــل، 
صاحب القــدرة القيادية، 

يتسع املجال لذكرهم، هم 
شركاء معنا في صناعة 
هذا النجاح. هؤالء الذين 
استطاعوا أن يؤسسوا، 
هيئة تنظيميــة رقابية 
للجامعــــات اخلاصـــة 
املنطقــــة،  األفضــل في 
والذين استطاعـــــوا أن 
يجنبــوا اجلامعــــــات 
اخلاصة، وكيان اجلامعات 
الكثيــر مــن  اخلاصــة، 
املزالق التي وقعت فيها 

بعض الدول املجاورة.
وكذلــك ال يفوتنــي 
أن أقدم الشــكر اجلزيل 
إلــى أولياء أمور طلبتنا 
وخريجينا، الذين منحونا 
الثقة، والذين لوال ثقتهم 
ملا بدأنا وملا اســتمررنا، 
الشــكر اجلزيــل لهــم، 

لثقتهم ولدعمهم لنا.
منظمة جتمع وتربط 
مجتمعا عامليــا لتحديد 
أفضــل املمارســات التي 
تــودي إلــى املزيــد من 
البحوث والنهج العملية 
التي تدعم رائدات األعمال 

وأعمالهن.
 AUM وقد شارك طلبة
في حتدي بابسون العاملي 
 Global Student للطلبــة
Challenge حيــث تأهلوا 
للمرحلــة  النهائية ومت 
اختيارهــم ضمن أفضل 
١٠ فرق مت ترشيحها من 
بني ١٧٨ فريقا مشاركا من 
جامعات في جميع انحاء 
العالم. وحمل املشــروع 
الذي أّهل الفريق للوصول 
النهائيــات عنوان  الــى 
«متهيد الطريق ملستقبل 
مســتدام فــي الكويت»، 
والذي يتماشى مع العديد 
من أهداف األمم املتحدة 

للتنمية املستدامة.

فــي وضــع السياســات 
املولــود  املناســبة لهــذا 
اجلديد، وهــو اجلامعات 

اخلاصة.
كما أود أن أتقدم بالشكر 
اجلزيل ألعضاء في اللجان 
املختلفــة، والذين حقيقة 
كان لهــم دور محــوري 
في نقل هذه السياســات، 
وتكويــن آليــة العمل في 

AUM تقفز إلى درجة مهمة في سّلم التصنيفات العاملية للجامعات
 في ٢٠٠٨، وتقريبا 
قبل ١٢ سنة، بدأت مسيرة 
AUM، واستطاعت في 
هذه الفترة القصيرة جدا 
أن تأخذ مكانها باملنطقة. 
استطاعت AUM في هذه 
الفترة القصيرة احلصول 
على االعتماد األكادميي 
املؤسســي واالعتماد 
البرامجي  األكادميــي 
العاملي لبرامجها، وبأداء 
متفوقة،  جيد وبنسب 
إلى  واليوم AUM تقفز 
درجة مهمة في ســلم 
العامليــة  التصنيفــات 

للجامعات.

هذا النجاح يضاعف حجم املسؤولية
في احلقيقة إننا وفي غمرة النجاح بهذا اإلجناز، ال ميكننا 
إال أن نستشعر حجم املسؤولية املضاعفة، التي يولدها هذا 
النجاح، والذي يتطلب منا مزيدا من العمل واالستمرار ونقد 
الذات، يتطلب منا الكثير من الشجاعة، أن ننظر إلى أنفسنا 
وننقد أعمالنا، وننظر للمستقبل، وأال نقبل ما وصلنا إليه كنهاية.

اليزال هناك الكثير لفعله وحتقيقه، واليزال هناك الكثير 
رمبا من األخطاء التــي يجب أن نبحث عنها حتى نتفاداها، 
وكثير من املمارسات التي يجب إعادة النظر بها، ألنها رمبا لم 
تعد مناسبة مع هذا التغير السريع في املجاالت االقتصادية، 

واالجتماعية، واملعرفية في العالم.

النجاح والتميز في الكويت 
ممكن ولتحقيق النجاح 

يجب البحث عن الناجحني
وأود أن أنتهز هذه املناسبة، مناسبة النجاح، للتركيز على 
نقطة أنا حقيقة رددتها كثيــرا، وهي أن النجاح والتميز في 
الكويت ممكن، رغم التحديات الكثيرة، ورغم السلبيات الكثيرة، 
ولكن إذا أردنا النجاح، فيجب ان نبحث عن الناجحني، إذا أردنا 
التقدم والتطور والنجاح، فيجب أن نبحث عن الناجحني، وعدم 
التركيز على الفشل والفاشلني، ألن التركيز على النجاح يبعث 
على األمل، وبدون األمل، ال ميكن أن تشحذ الهمم والطاقات.

األمل والتفاؤل هما أكثر ما يحتاجه شبابنا وأبناؤنا والوطن
أكثر ما يحتاجه شــبابنا وأبناؤنا والوطن اليوم، هو األمل والتفاؤل. هناك كثير من األشــياء حولنا ولدينا، والتي 
من املمكن أن جتعل لدينا أمل وتفاؤل، ولكن يجب البحث عنها، وقد يكون األهم أن نبتعد عن السلبيات، ونبتعد عن 

التذمر، ونبتعد عن التركيز على الفشل واإلخفاقات.

مثابرة واجتهاد طلبة
AUMوخريجي الـ

هما حجر زاوية
في هذا النجاح
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شفيق ناظم 
الغبرا

أرجوحة

أ.د.مناور بيان الراجحي

شهدت الكويت تراجعا على مستويات كثيرة ومتنوعة، على 
سبيل املثال: تعليمياً تراجع تصنيف جامعة الكويت إلى املرتبة 
«١٠٠١» عامليا، والـ ٢٨ عربيــا، وألول مرة الثالثة محليا، وذلك 
بحسب موقع QS اخلاص في إحصائيات مستوى اجلامعات العاملية، 

حتى بتنا نرى أن طالب الصف الـ ١٢ ال يعرف يكتب اسمه!
ورياضياً، خروج منتخب الكويت لكرة القدم من التصفيات 
املؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ وبكاء النجم بدر املطوع قائد املنتخب 

الوطني الذي كسر قلوب كل الكويتيني إال احتاد كرة القدم!
اقتصادياً، انحدار حاد، حتى نفد االحتياطي العام، وســط 
عجز مالي متراكم أدى إلى وقف االستقطاع لصندوق األجيال 

القادمة، وبهذا الطريق مصيرنا الى انهيار الدولة.
سياسياً، أزمات متتالية، فما أن نستيقظ من أزمة إال ونحن 

في وسطة أزمة جديدة وعدم استقرار البلد.
إدارياً، بيروقراطية ودورة مســتندية عقيمة وسط إحباط 
شعبي لسوء اخلدمات احلكومية، وما هو إال «نتيجة» لسنوات 
من الصراع والتخبط واحملاصصة واملجامالت السياسية على 

حساب الكويت وكفاءات أبنائها ومستقبلها.
طوابير انتظار التوظيف في ديوان اخلدمة املدنية، وسط انعدام 
الفرص الوظيفية في القطاع اخلاص، وشباب في عمر الزهور 

والعطاء يضيع من عمره سنوات حتى يجد وظيفة يعمل بها.
جهاز تنفيذي مفــرغ من القيادات الفاعلة الطموحة القادرة 
على النهوض بالبلد، بســبب إســناد تلك املناصب لغير أهلها 

ومستحقيها وذلك لشراء الوالءات السياسية!
أعتقد أن كل ما ســبق هو نتيجة ملنهجية «هذا ولدنا» التي 
دمرتنــا وجعلتنا نتراجع حتى وصلنــا إلى احلضيض بعد أن 

كنا في القمة!
على ثقة أن ما شهدناه من تراجع سينساه الناس، وينشغلون 
في تراجعات ستطرأ عليهم غدا، وسنظل في نفس الدوامة املفرغة، 

من املشاكل املتراكمة، والتي تزداد سوءا بعد سوء.
إنها ليست نظرة سلبية، بل واقعية، وهذا ما نعيشه فعال.

ولــن ينصلح حالنا إال إذا غيرنا من أنفســنا وعزمنا فعال 
على اإلصالح، وتصافت القلوب وعملنا دون بهرجة وتسجيل 
بطوالت وهمية على حساب املصلحة العامة، فـ «إن اهللا ال يغير 

ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم».
تطرقت في هذا املقال إلى واقع احلال، وغداً بإذن اهللا مقالي 

حول خطوات إلصالح هذا الواقع املرير.

شكلت الواليات املتحدة األميركية واليابان وفرنسا وإيطاليا 
واململكة املتحدة وأملانيا الغربية، في العام ١٩٧٥ ما عرف آنذاك 
مبجموعة الدول الصناعية الست الكبرى، والهدف من املجموعة 
كان النقاش في األمور االقتصادية، مثل التضخم والنفط. وانضمت 
كندا إلى الدول الست في العام التالي، بينما التحقت روسيا بركب 
السبع في العام ١٩٩٨، أي بعد انهيار االحتاد السوفييتي بسبع 
ســنوات.. إال أن املجموعة علقت عضوية روسيا عام ٢٠١٤ إثر 
قيامها بضم شبه جزيرة القرم األوكرانية إلى االحتاد الروسي.

و ميثل الناجت احمللي للدول نحو ٤٠٪ من الناجت احمللي اإلجمالي 
العاملي فيما تبلغ نسبة شعوب الدول السبع ١٠٪ فقط من عدد 
سكان العالم. هذه احلسابات تصح طبعا إذا ما وضعنا مشاركة 
االحتاد األوروبي جانبا. فالتكتل يشارك في قمة الدول الصناعية 
منذ العام ١٩٧٧، وميثله رئيس املفوضية األوروبية، ورئيس املجلس 
األوروبي. وباإلضافة إلى نســبة الناجت احمللي اإلجمالي للدول 
املشــاركة، ميكن القول إن تلك الدول هي األكثر ثراء، إذ تشير 
أرقــام صندوق النقد الدولي إلى أن ثروتها الصافية متثل ٥٨٪ 
من الثروة العاملية وهي تقدر بنحو ٣١٧ تريليار دوالر أميركي.

ما الفارق بني «جي٧» و«جي٢٠»؟
لو نظرنا إلى تاريخ تأسيس الدول الصناعية السبع الكبرى، 
لوجدنا أنها سياسية إلى حد ما. ورغم أن املجموعتني متتلكان 
وظيفة مشابهة، واسما مشابها أيضا، إال أن «جي٧» تهتم أكثر 
بالشــق السياسي، العاملي طبعا. إضافة إلى ذلك متثل «جي٢٠» 
نحو ٨٠٪ من الناجت احمللي اإلجمالي العاملي، وقممها تناقش غالبا 

أحوال االقتصاد والتجارة واألسواق املالية في العالم.
وتضم «مجموعة العشرين»، التي تأسست في العام ١٩٩٩، 
إضافــة إلى الدول التي ذكرناها آنفا، وروســيا بطبيعة احلال، 
كال من األرجنتني وأســتراليا والبرازيل وكندا والصني والهند 
وإندونيسيا وإيطاليا واملكســيك والسعودية وجنوب إفريقيا 
وجنوب كوريا وتركيا واالحتــاد األوروبي. وبناء عليه، ميكن 

القول إن «مجموعة العشرين» أشمل من مجموعة السبع.
«اتفاق تاريخي» ملجموعة الســبع بشــأن ضريبة شركات 

التكنولوجيا:
توصل وزراء مالية مجموعة السبع الصناعية الكبرى خالل 
اجتماعهم في لندن إلى اتفاق وصف بالتاريخي، بشــأن فرض 
ضريبة على شركات التكنولوجيا العمالقة متعددة اجلنسيات، 
بحســب ما ذكره وزير اخلزانة البريطاني كما اتفقوا من حيث 
املبدأ على حد أدنى عاملي ملعدل الضريبة على الشركات بنسبة 
١٥٪، لتجنب تقليل البلدان للضريبة ملنافســة بعضها البعض 

على جذب الشركات.
ومن احلوافز التي دفعت الدول السبع إلى التوصل إلى هذا 
االتفاق، هو حاجتها املاســة إلى األموال بسبب اخلسائر املالية 
الكبيرة التي تكبدتها، سواء باإلنفاق على الضرورات الصحية 
الناجتة عن جائحة كورونا، أو في فقدان اإليرادات الضريبية، 
نتيجة تقلص النشاطات االقتصادية، بسبب القيود التي حتمتها 
اجلائحة، وكذلك حاجة احلكومات ملساعدة الشركات واألعمال 

والعاطلني عن العمل خالل األزمة.
وخالل العقود املنصرمة، كانت الشركات العمالقة تفتح لها 
 (shell companies) فروعا، أو ما يسمى بـ«الشركات القشرية» أو
في البلدان املنخفضة الضرائب وفي املالذات الضريبية العاملية 
املعروفة مثل جــزر كاميان في البحر الكاريبي، وتقوم بإعالن 
ضرائبهــا هناك، كي تدفع معــدل الضريبة املنخفض في تلك 
الدول أو املالذات، رغم أن أرباحها قد حتققت في دول أخرى. 
االتفاق األخير سوف يعالج هذا اخللل ويلزم الشركات بأن 
تدفع الضرائب في الدول التي تعمل فيها وحتقق األرباح منها، 
وليس في الدول التــي تعلن ضرائبها فيها. ومن مزايا االتفاق 
أنه فرض معدال ضريبيا موحــدا في الدول املختلفة كي مينع 
التسابق في تقدمي اإلعفاءات الضريبية الستقطاب الشركات إليها.
وتعترف شركة فيســبوك بأن االتفاق اجلديد سيعني أنها 
ستدفع ضرائب أعلى لكنها اعتبرته خطوة مهمة نحو االستقرار 
في قطاع األعمال والصناعة وتعزيز الثقة في نظام الضرائب، 
بينما أعلنت غوغل بأنها تدعم بقوة استمرار الدول في تطوير 
النظــام الضريبي العاملي، وأنها «تأمل أن تســتمر دول العالم 
في العمل معا لضمان التوصل إلى اتفاق قابل لالستمرار». أما 
«أمازون» فقد قالت، حســب وكالة رويترز، إن «عملية تقودها 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية سوف تأتي بحلول تساعد 

على استقرار النظام الضريبي العاملي».

أعزائي القراء ما كتبت 
إليكم اليوم لكي أحدثكم عن 
الفيلسوف  الغبرا  شفيق 
واحمللل السياسي واملفكر 
صاحب اآلراء السياســية 
العميقة. ألنكم باختصار 
تعرفون من هو شــفيق 
الغبــرا، صاحــب الكلمة 
احلكيمــة فــي كل حدب 
وصوب، ويكفي أن تكتب 
اســمه في محرك البحث 
«غوغل» لتجد مئات النتائج 
التي توضح فكر وحكمة 
أنكم  الرجل. األمر اآلخر 
تعرفــون شــفيق املفكر 
واحمللل، ورمبا حتفظون 
أكثر  آرائه وأفــكاره  من 
من مني، فمن بالكويت ال 
يعرف شفيق الغبرا؟!، وهو 
نار على علــم، وكثيرا ما 
حمل لواء الفكر والتنوير 
السياسي والدفاع عن بلده 
الكويت، وكثيرا ما كانت 
حتليالته السياسية مبنزلة 
للمراحل  الطريق  خارطة 

القادمة. 
هــذا هو مــا دفعني 
لالبتعاد عن احلديث عن 
شفيق من الناحية العملية، 
ولذلك جئت اليوم ألحتدث 
عن شفيق اإلنسان، الذي 
كان لي شــرف مزاملته 
ومصاحبته والتتلمذ على 
يديه لسنوات طويلة. فلقد 
أن  كان من حسن طالعي 
إلــى مكتبه مير  الطريق 
املقابل ملكتبي،  املمر  عبر 
ولذلك فقــد كانت حتية 
الصبــاح جتمعنا، وكانت 
املناقشــات واألحاديــث 
اليوم،  األخوية في نهاية 
هي مسك اخلتام بالنسبة 
لليوم اجلامعــي احلافل. 
ولكــن أود إخواني القراء 
أن أنقل لكم الود والطيب 
وحسن األخالق في كلمات 
الصديق،  الرقيق  الشفيق 
فهو كاملسك والرحيق، كما 
هو فــي التحليل صاحب 
الفكــر والبريق. أحاديث 
طويلة لســنوات طويلة، 
أكدت يوما بعد يوم على 
املعدن األصيل لهذا الصديق 
الصــدوق، الذي تغنت به 
ابنته حنني (يا بابا) نعم إنه 
والد الكثير ونعم الوالد أنت 

أيها الشفيق. 
توقفت كثيرا عند مرضه 
بالسرطان، وخفت عليه جدا 
أحبابه وطالبه  ككثير من 
الهاجري  أمثال (عبــداهللا 
وعبدالهادي العجمي)، لكنه 
كان كما عهدته، قويا صابرا 
مجاهدا ورابطا ومرابطا، 
ومع رحالت عالجه باخلارج 
استمر شــفيق في نهجه 
املــرض، وصراعه  مــع 
الطويل املرير معه، ويبدو 
أن السرطان كان عليه أن 
يعرف من هو شفيق الغبرا، 
قبل أن يحل عليه ضيفا، 
فهذا الرجل املثابر املجاهد ال 
يستسلم بسهولة، ولعل ما 
يدفعني لقول هذا، أنه برغم 
ما مــررت به في الفترات 
السابقة، فكنت حني احدث 
أخي شفيق، أنسى ما بي من 
هموم، وتصغر في عيني 
الدنيا، وأســتصغر ما بي 
من هم، لذا سميته املثابر 
واملرابط واملجاهد والشفيق.
الرحلــة طويلة،  تبدو 
القلــوب مثقلة،  وتبــدو 
لكنها أخيرا حملت البشرى 
إلى أرضه  برجوع شفيق 
وبني أهله وناسه، وها هو 
يتلقى العالج اآلن بفضل 
اهللا في مستشــفى مكي 
حسني جمعة، ومبشيئة اهللا 
يكتمل شفاؤه على خير، 
فاللهم اشف أخي شفيق، 
الهم واحلزن  وأذهب عنه 
واملرض، اللهم اجعل مرضه 
وأمله من مكفرات الذنوب، 
اللهم ارزقه الثبات والقوة، 
واعــده إلى بيتــه وأهله 
وجامعتــه وطالبه معافى 

من كل سقم.
ال أكف عن  أرجوحة أخيرة: 
االغتراف من نهر حكمتك 
ومعرفتك أخــي احلبيب 
والغالــي، فمــع مرضك 
وتعبــك، كنــت مهتمــا 
مبســاندتي في محنتي، 
وهو ما يحدوني ألصدع 
الدنيا «كان  أنحاء  بها في 
سؤالك وكلماتك تكفيني» 
شفاك اهللا وعافاك، وأعادك 
إلى ألحبابك في خير صحة 
وأحســن حال يــا أخي 
أيها  وأســتاذي وزميلي 

الشفيق.

التنمية، إنشاء مدينة طبية، رفع جودة 
التعليم، إنشاء مرافق ومدن ترفيهية، 
البحري واملناطق  الساحل  استغالل 
للقطاع اخلاص  الزراعية وطرحهــا 
لتنفيذ منتجعات ومزارع ســياحية، 
تطبيق االحتراف واالســتثمار في 
الشباب والرياضة.. عدة أمور ممكن 
أن تبادر بها احلكومة ال حتتاج سوى 
«جرة قلم» من صاحب قرار، ال ينتظر 
لتنفيذها ردة فعل من نائب مين على 
املواطنني فيها أو حترك رأي عام لكي 
تقابله بردة فعل، فمن يبحث عن حلول 
لتغيير املشــهد السياسي فإن كلمة 
السر هي إشغال الشارع في «اإلجناز 
والتنمية» من خالل إشراك القطاع في 
ذلك لتقليل العبء املالي على الدولة، 
ولعل االنطباع العام في الرضا والقبول 
وإعادة الثقة التي حققها وزير اإلعالم 
والثقافة والشباب عبدالرحمن املطيري 
من خالل البصمــات الواضحة التي 
حققها في وزارة اإلعالم خير مثال على 
إمكانية حتقيق التغيير الذي ينشده 
املواطنون من إيقاف الهدر واالستثمار 
في الطاقات والكفاءات ومتكينها من 
اإلجناز واإلبداع، وأيضا مثال ذكرته 
في مقال سابق يتمثل في الدور الكبير 
الذي تقوم به وزيرة األشغال الفاضلة 

د.رنا الفارس.

تكون النتيجة واحدة، فشل يتبعه فشل، 
وهذا ما أكده تقرير كيو إس العاملي، 
فتراجعت ٢٠٠ مركز عامليا، وأصبحت 
الثالثة على مستوى اجلامعات القليلة 
في الكويت، واألخيرة على مستوى 
اخلليج، رغم ميزانيتها الضخمة التي 
تعتبر من أعلى اجلامعات على مستوى 
العالم، وهذا درس آخر من املؤسسات 
في الكويت يفيد بأن العقول التي تدير 
األموال أهم بكثير من كمية األموال.

رغم أن التقرير جرس إنذار مدو 
األكادميي في  لالنهيار في املستوى 
الكويت عموما، إال أن املتوقع أن تكون 
النتيجة كالعــادة، مجرد مرور وقت 
للتعديــل هنا وهناك،  وتصريحات 
دون أي نتيجــة متوقعة، مثلها مثل 
مشكلة الشهادات املزورة التي أثرت 
على اجلامعة كذلك، ومثل االعتراف 
بجامعات ذات مستوى متدن، وغيرها 
من املشاكل التعليمية التي مرت دون 

أي قرار حازم حللها.

الصحي والعلمي املناسبة معها، وإقامة 
مركز بحوث إقليمي متخصص حتت 
مظلة قوة اإلطفاء ومبا يتفق مع القانون 
الطموحة بشأن  والرؤية املستقبلية 
قوة اإلطفاء ورجالها الذين يعتبرون 
ثروة وطنية غالية يفخر بهم الوطن. 
وأمتنى أن يضاعف االســتثمار في 
سالمة وصحة وحياة رجال اإلطفاء، 
فتحية وتقديــر لرجال اإلطفاء، وال 
تكفي الكلمات للتعبير عما يقومون 
به من خدمات جليلة للوطن ولسالمة 
أفراد املجتمع من احلرائق والكوارث.
وأكرر شــكري وتقديري ملدير 
إدارة العالقات العامة واإلعالم بقوة 
اإلطفاء لســرعة استجابته وتفاعله، 
وهو منوذج يجب أن يحتذى به من 
جانب جميع إدارات وقطاعات العالقات 
العامة واإلعالم مبختلف وزارات الدولة 
للتواصــل اإليجابي مع املجتمع من 
خالل وسائل اإلعالم ومن ثم تعزيز 

الثقة باألداء احلكومي.

اإلجرام واالحتالل والعنف والدمار الذي 
خلفه اجلار الغاشم، لتحاكي رسوماته 
ضمير أبناء الشعب الكويتي حتثهم على 
التمسك بالشرعية والقيادة السياسية 

إلى الرمق األخير.
وهكذا.. لم يرحل عبد السالم بل 
ظل فينا باقيا.. فمن رحم الفنون يولد 
الفنانون نســاء ورجاال.. وما تقدمه 
اليوم الفنانة واملخرجة املتألقة «هيا عبد 
السالم» يؤكد ما تنطبق عليه معايير 
االحترافية الفنية. وكانت كرميته التي 
أجنبها من رحم احلاضنة الفنية الكلمة 
والريشة واملعنى امتدادا في عالم الفن.. 
وسيبقى عبد السالم مقبول حيا بيننا، 
سيرة وطنية عطرة تتناقلها األجيال.

ومبزيد من احلزن واألسى.. أتقدم 
مــن ذوي الفقيد الصديــق الراحل 
الصحافي الفنان عبد السالم مقبول 
بالتعازي واملواساة.. وأسأل املولى أن 
الصبر والسلوان..  يلهمهم ويلهمنا 
الكاريكاتيرية  لرحيل رائد الصحافة 
في الكويت.. (إنا هللا وإنا إليه راجعون).

وللكويت، وفي نفس الوقت مع محاسبة 
كل فاســد مهما كان منصبه، وهي 
الكفاءات والدماء اجلديدة  مع متكني 
في املكان املالئم لها، وضد استمرار 
آلية التعيني وفق معايير احملاباة ومن 
عفى عليهم الزمن، األغلبية الصامتة 
تتمنى أيضا متكني الكفاءات من شباب 
األسرة في املراكز القيادية وإشراكهم 
في صناعة القــرار إلضافة احليوية 
والدميومة والفكر املتجدد للدولة، وهي 
أيضا كما ذكرت مع احملاسبة وإيقاف 
الهدر املالي.. ولكن هي في نفس الوقت 
مع اإلجنــاز.. فهي تنتظر من الدولة 
الكثير، تنتظر إســراع عملية إجناز 
املدن الســكنية الذكية، حتسني بيئة 
األعمال وإشراك القطاع اخلاص في 

حتى تصبح هناك فرقة في جو العمل 
ما يؤدي إلــى التباطؤ أو حتى وقف 

اإلنتاج.
قــد تكون جامعــة الكويت مثاال 
حيا لتطبيق هذه التعليمات، وبشكل 
عشوائي غير متعمد ومن دون كتيب، 
وبأهداف تختلف عن أهدافه، يغلب على 
هذه األهداف احملسوبية وصلة القرابة 
وتوارث املناصب، وإن اختلفت األهداف 

قانون اإلطفاء، فهو حق لرجال اإلطفاء 
الذين يستحقون منا جميعا الكثير، 
وقد يكون لهيب الروتني أشد حرارة 

من نار احلرائق.
العامة  اإلدارة  أن تقــوم  وأرجو 
لإلطفاء باختيار أفضل املراكز العاملية 
املتخصصة بالبحوث الصحية حول 
صحة وســالمة رجال اإلطفاء وعقد 
التعاون  االتفاقيات وبروتوكــوالت 

وفي «الغمز ملز واللبيب من اإلشارة 
يفهم».. هكذا قرأ طارق بورســلي.. 
رائد احلركة الفنية الكاريكاتيرية في 
الذي  الفن  الكويتية ذلــك  الصحافة 
كان أحد روافد الفن التشكيلي، ومن 
رحمه ولــد إبداع قلم مقبول، وحتى 
ال نخرج عن إبداع الرواد في اإلعالم 
والفن الكويتي أبدع الراحل في مواجهة 
تســطيح الغزو العراقي الغاشم على 
الكويت، فنضجت أعماله في جتسيد 

املواقف أكثر من الشــخوص، فهي 
أوصلت في أحد املجالس ٤ نســاء، 
وفي مجلس آخر أغلبية إسالمية، وفي 
مجلس بعده أغلبية حكومية، ومجلس 
قبله أغلبية معارضة، وهي اليوم غير 
راضية بتاتــا عن أداء احلكومة التي 
كانت تنتظر منها الكثير وصبرت عليها 
لوقت طويل دون جدوى، فهي فقدت 
ثقتها في احلكومة، في املقابل هي مع 
احملاسبة وحق النائب في االستجواب 
متى ما شــاء ومع حق املواطن قبل 
النائب في إيصال صوته واحتجاجه 
مبختلف الطرق السلمية، ولكنها ضد 
تعطيل جلسات مجلس األمة وإيقاف 
الوطــن واملواطن، األغلبية  مصالح 
الصامتة والؤها املطلق ألسرة احلكم 

باملستقبل،  ليكون في منصبه  نائبه 
وأن يخلق مشــاكل ويبعد كل عامل 
مجتهد، وتأجيج العنصرية والفئوية 
العاملني واملعارف حتى يتنازع  لدى 
الناس فيما بينهم، وعدم التعاون مع 
أي عمل يفيد الدولــة، وبذل اجلهد 
فــي أي عمل ال يفيدها، ومن الطرق 
التخريبية إتالف أي وثائق مهمة أو 
جتاهلها، ونصرة الظالم على املظلوم 

مستشفى اإلطفاء املزمع إنشاؤه حتى 
يتم تنفيذه حسب أحدث املواصفات 

العاملية املطلوبة.
وأرجو ســرعة تخصيص هذه 
األرض وتوفيــر اإلمكانيات إلقامة 
مستشــفى اإلطفاء وقسم البحوث 
بها بالتعاون مع مراكز بحوث عاملية 
متخصصة، وأرجو أال يفتك الروتني 
بهذا املشروع الطموح الذي نص عليه 

بني دفتيه جميع عناوين الكتابات بني 
صفحاتي الوليدة.

هذا الرجل الكويتي يعد رائد الرسم 
الكاريكاتيري الصحافي في الكويت، 
وكما أن الكلمة أحّد من الســيف في 
العقل  لغة األدب والكتــب، وحتاكي 
الواعي واللب الفصيح، كانت رسومات 
الراحل عبد السالم مقبول حتاكي العني 
والقلب والضمير الوطني، والقضايا 
اللمز غمز»  العاجلة واجلريئة «وفي 

لم تكن صادمة تلك األخبار املتتالية 
التــي تناولتها الوســائل اإلخبارية 
بالقبض على مجموعة من الشــباب 
يديرون شــبكات إخبارية تنشــر 
الشائعات وتسيء إلى رموز وتصنع 
أخبارا توهم الشارع بأنها تعبر عن 
الــرأي العام من خــالل الكم الكبير 
من احلسابات التي يديرونها، بهدف 
زعزعة الشارع واإليهام بأن القضايا 
التي يثيرونها بني احلني واآلخر هي 
حديث واهتمام الشارع، ورأيهم هو 
الرأي الذي ميثــل رأي األغلبية في 
البلد، لكن لألسف الشديد هناك املئات 
من مثل هذه الشبكات ال تزال طليقة، 
وكل واحدة منها حتمل أجندة وهدفا 
محددا، توهم املتابع للشــأن احمللي 
الكويتي مــن اخلارج بصورة بعيدة 

عن الواقع.
من جانب آخر، ترى احلكومة أن 
األغلبية الصامتة من املواطنني مييلون 
إلى احلكومة، في املقابل يجزم الطرف 
املعارض أن األغلبية من املواطنني ضد 
احلكومة والدليل مخرجات انتخابات 
مجلس األمة ٢٠٢٠.. والسؤال املطروح 
هنا: من هم األغلبية الصامتة؟ وماذا 
يريدون؟ وإلى متى وهم صامتون؟ 

بحسب رأيي املتواضع بأن األغلبية 
الصامتة بشكل عام حتدد رأيها بحسب 

احلرب العاملية الثانية كانت مسرحا 
كبيرا لعمليات التخريب والتجسس، 
وإثارة النعرات العرقية والطائفية بني 
الواحــد بتدخالت خارجية  املجتمع 
طبعا، وكان لالستخبارات األميركية 
دورها املهم في هذا املوضوع بطرق 
عديدة، من ضمنها استخدام املواطنني 
األميركيني الذيــن يعملون باخلارج 
ليصبحوا «مخربني» بشكل يومي في 
أماكن عملهم ومكاتبهم داخل الدول 
العدوة أو املوالية لألعداء أو حتى الدول 

احملايدة والصديقة أحيانا.
وكانت االســتخبارات األميركية 
العاملني  توزع على بعض مواطنيها 
باخلارج كتيبا من ٣٢ صفحة بعنوان 
لعمليات  البســيط  امليداني  «الدليل 
التخريــب»، ويحتوي على تعليمات 
تخريبية بشكل غير مباشر، من ضمن 
هــذه التعليمات، يجــب على املدير 
(املخرب) أن يقرب العاملني الفاشلني 
منه وأن يختار أســوأ عامل ليصبح 

تلقيت رســالة كرمية من العقيد 
محمد بدر إبراهيم الغريب مدير إدارة 
العالقات العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء 
تفاعال مع مقالتي التي نشرت بتاريخ 
٦/١٣ في هذه الزاوية «ألم وأمل» عن 
الرعاية الصحية لرجال اإلطفاء، وإنني 
أتقدم بالشكر اجلزيل ملدير العالقات 
العامة بقوة اإلطفاء لتجاوبه وتواصله 
وحرصه علــى التفاعل اخلالق بني 
وسائل اإلعالم وقوة اإلطفاء، حيث 
بالتأمني  أفاد بتمتع رجــال اإلطفاء 
الصحي لعالجهم في املستشــفيات 
والعيادات اخلاصة منــذ عام ٢٠١٣ 
وكذلك أنه بعد إصــدار قانون قوة 
اإلطفاء رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٠ فقد تضمن 
الباب الرابع منه تخصيص مستشفى 
خاص لقوة اإلطفاء لعالجهم وعالج 
أســرهم من الدرجة األولى لدورهم 
الشاق وتضحياتهم في سبيل حماية 
األرواح واملمتلكات، ومتت مخاطبة 
البلديــة لتخصيــص أرض إلقامة 

مازالت عبارتك الشهيرة في مقدمة 
باكورة إصداراتي «يا عزيزي.. كلنا 
سياسيون» تسجل في ذاكرتي رحالت 
عبور إلى عالم كبير واسع من مفردات 
املقاالت وديبلوماسية الرأي والتمعن 
في طرح احللول والتوصيات للخروج 
من عنــق الزجاجة، كانت كلماتك في 
باكورة  الذكــر  آنف  مقدمة كتابــي 
أعمالي.. وما أروع الشــعور بالوليد 
البكر والفرحة فيه، لقد تركتك لتسميه 
كما شئت، فأبدعت وببالغة الصحافي 
املقدمة  الفذ تشرفت مبشاركتك في 

وبالرسوم اجلميلة لغالف دفتيه.
وهكذا بقي فــي القلب ذلك الود 
الكبير لزميل الصنعة في عالم اإلعالم 
الكويتي، لننهل من عقلية رجل إعالمي 
كالفقيد عبد السالم مقبول، رحمة اهللا 
عليه.. نسأل اهللا أن يسكنه دار العال في 
اجلنان. كان من الروعة مبكان أن يشمل 
مبقدمته تصنيفات مقاالتي املنشورة 
في جريدة «األنباء» الكويتية، فيضع 
مانشــيتا عريضا فضفاضا تنطوي 

رؤى اقتصادية

مجموعة الدول 
السبع.. والشركات 

العمالقة
hamedmadouh٩١٩@hotmail.comحمد عبدالغفور محمد مدوه

خارج الصندوق

احلرب الباردة 
بجامعة الكويت

بدر سعيد الفيلكاوي

سلطنة حرف

وداعًا 
عبد السالم.. 

رحلت وفينا باقيًا
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

الغمندة

َمْن األغلبية 
الصامتة.. 

وماذا يريدون؟
Malmoasharji@gmail.com مزيد مبارك املعوشرجي

هندس

منهجية «هذا ولدنا».. 
دمرتنا! (٢/١)

Tariq@Al-Derbass.comم. طارق جمال الدرباس
@Al _ Derbass

ألم وأمل

تسريع إجراءات 
الرعاية الصحية 

لرجال اإلطفاء
د. هند الشومر
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في عام «كورونا».. حتويالت الوافدين بالكويت تقفز إلى ٥٫٣ مليارات دينار

أحمد مغربي

شهد إنفاق الكويتيني على السفر هبوطا حادا بلغ 
٥٧٫٥٪ خالل عام ٢٠٢٠، وذلك بالتزامن مع حاالت 
اإلغالق الكامل التي قامت بها العديد من دول العالم 
ملنع تفشــى جائحة كورونا، إذ بلغ إنفاقهم وفقا 
للبيانات األولية مليزان املدفوعات، التي أصدرها 
بنك الكويت املركزي أمس، نحو ٢٫٠٤ مليار دينار 
مقارنة بإنفاق بلغ ٤٫٨ مليارات دينار خالل عام 

٢٠١٩، وذلك حسب البيانات املعدلة لبند السفر.
علما أن إنفاق الكويتيني على السفر قد شهد 
حتسنا كبيرا خالل الربع الثالث والرابع من العام 
املاضي مقارنة بالربع الثاني الذي شهد انخفاضا 
حادا بالتزامن مع بدء انتشار اجلائحة وإغالق مطار 
الكويت الدولي ودخول العديد من الدول السياحية 
في املنطقة والعالم فــي إغالق كامل، وبناء على 
البيانات املعدلة إلنفاق السفر فإنه بلغ نحو ١٫١٩ 
مليار دينار في الربع األول ليشهد انخفاضا الى 
٨١٫٢ مليون دينار في الربع الثاني ثم بلغ ٤٥٨٫٨ 
مليون دينار في الربــع الثالث ثم ٣١٤٫٦ مليون 
دينار فــي الربع الرابع من العام املاضي، مع بدء 

تخفيف قيود السفر.
يذكر أن اإلنفاق على السفر وفقا إلحصائية 
«املركزي» ال يقتصر على رحالت السياحة والعمل 
اخلاصة باملواطنني وغيرهم، بل يشــمل العالج 
في اخلارج والبعثات الدراسية وسفرات املهمات 

الرسمية وغيرها.
حتويالت الوافدين

وفيما يتعلق بتحويالت الوافدين في الكويت، 
أظهرت بيانات بنك الكويت املركزي ان حتويالت 
العاملني خالل ٢٠٢٠ شهدت قفزة ومنو مضطردا 
بنحــو ١٤٫٥٪ لتبلغ ٥٫٣ مليــارات دينار مقارنة 
بتحويالت بلغت ٤٫٦٢ مليارات دينار، ويظهر ان 
حتويالت العاملني شهدت حتسنا كبيرا في الربع 
الثالث والرابع من العام املاضي، إذ بلغت التحويالت 
في الربع الرابع ١٫٤٧ مليار دينار وفي الربع الثالث 
١٫٤ مليار دينار وفي الربع الثاني ١٫٠٥ مليار دينار 

وفي الربع األول ١٫٣٥ مليار دينار.
وتأتي ارتفاع قيمة األموال التي حولها الوافدين 
الى بلدانهم رغم تداعيات جائحة كورونا والتي نتج 
عنها تسريح آالف الوافدين من أعمالهم باإلضافة 
الى عشــرات اآلالف الذين مت تخفيض رواتبهم 
بنسب مختلفة وهو األمر الذي ساهم في تخفيض 
التحويالت خصوصا في الربع االول والثاني من 
العام املاضي لتشهد بعدها ارتفاعا كبيرا مع نهاية 
العام املاضي، فضال عن قيام العديد من الوافدين 
بتسفير عائالتهم الى بالدهم وبالتالي عدم احلاجة 
الى إنفاق أموال كثيرة في الكويت وحتويل اجلزء 
األكبر الى أسرهم، ناهيك عن عدم امتالك الوافدين 
أي سبل لالســتفادة من مدخراتهم في الكويت 
مثل االستثمار املباشر او شراء عقارات او غيره.
كما أن حالة اإلغالق اجلزئي والشــامل التي 
نفذتها البالد وإغالق املطاعم والكافيهات قد تكون 
أحد األسباب التي حالت دون زيادة إنفاق الوافدين 
فــي البالد وجلوئهم إلى زيــادة حتويالتهم الى 
بلدانهم األصلية، ناهيك عن عدم االستقرار الذي 

يعيشــه البعض نتيجة األوضاع الراهنة الناجمة 
عن زيادة حاالت كورونا، هذا باإلضافة الى عدم 
سفر الوافدين خالل فترات الصيف والعطالت الى 
بلدانهم، حيث ان بند تذاكر الســفر والهدايا كان 

من البنود املكلفة على الوافدين.
ووفقا إلحصاءات السكان في البالد على حسب 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية فإن عدد الوافدين بلغ 
٣٫٢ ماليني وافد مقابل ١٫٤٥ مليون كويتي بإجمالي 
عدد سكان يبلغ ٤٫٦ ماليني نسمة، وتتصدر الدول 
اآلسيوية قائمة التحويالت مثل الهند وبنغالديش 
والفلبــني، بينما تأتي الدول العربية بعدها وعلى 

رأسها مصر ولبنان وسورية واألردن.
أهمية ميزان املدفوعات

ويعتبر ميــزان املدفوعات انعكاســا ألداء 
االقتصاد الكويتي خالل الفترة املالية، وذلك من 

حيث تداخل االقتصاد احمللي مع االقتصاد العاملي، 
كما يشكل ميزان املدفوعات أداة مهمة تتيح لصناع 
القرارات إمكانية الوقوف على القدرة التنافسية 
القتصادات بلدانهم، مما يساعدهم في تخطيط 
ورسم وتقييم السياسات االقتصادية الكلية عموما 
والعالقات االقتصادية اخلارجية خصوصا في 
ضوء هيكلها اإلنتاجي وقوة اقتصادها الوطني 

وقدرته التنافسية.
إلى ذلك، كشــفت البيانات ان الكويت باعت 
نفطا بقيمة ١٠٫٩ مليارات دينار خالل عام ٢٠٢٠، 
ويأتي هذا التحسن الكبير في قيمة الصادرات 
النفطية بعد االرتفاع التدريجي ألســعار النفط 
اخلام الكويتي بعد انهيارها بشكل حاد في الربع 
الثاني من العام املاضي عقب تفشى جائحة كورونا 
وجلوء العديد من دول العالم الى اإلغالق الكامل 

ووقف حركة السفر والطيران.

وخالل الربــع الرابع من العام املاضي بلغت 
الصادرات النفطية ٢٫٧٩ مليار دينار وفي الربع 
الثالــث من العام ٢٫٧٨ مليــار دينار وفي الربع 
الثاني شــهدت اكبر انخفــاض لتبلغ ١٫٧ مليار 
دينار مقارنة بأعلى مستوى سجلته خالل العام 
عندما بلغت ٣٫٦ مليارات دينار في الربع األول 

من العام املاضي.
وفي مقابل الصادرات، بلغت واردات الكويت 
من السلع ٧٫٥ مليارات دينار لكامل عام ٢٠٢٠، 
ومن الالفت ان الواردات السلعية شهدت ارتفاعا 
كبيرا خالل الربع الرابع من العام املاضي إذ بلغت 
أكثر من ملياري دينار مقارنة مع ١٫٨ مليار دينار 
في الربع الثالث ونحو ١٫٦ مليار دينار في الربع 
الثاني ونحو ملياري دينار في الربع االول، وفي 
املجمل يبلغ متوسط واردات الكويت من السلع 

نحو ملياري دينار.

وتظهر بيانات بنك الكويت املركزي أن احلساب 
اجلاري، (الذي يبني خالصة املتحصالت واملدفوعات 
فيما بني االقتصاد احمللي واالقتصادات األخرى 
فيما يتعلق مبعامالت السلع واخلدمات والدخل) 
سجل فائضا خالل الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ بلغ 
نحو ٣٫٥ مليارات دينار مقابل فائض بلغ نحو ٢٫٣ 
مليار دينار خالل الربع السابق، بارتفاع قيمته 

١٫١ مليار دينار ونسبته ٥٠٫٦٪.
ويعزى ارتفاع فائض احلساب اجلاري بصفة 
أساســية إلى ارتفاع قيمة إجمالي املتحصالت 
املدرجة في اجلانب الدائن من احلساب اجلاري 
بنحو ١٫٢ مليار دينار وبنسبة ١٦٫٧٪ مقارنة بالربع 
السابق من جهة، وارتفاع قيمة إجمالي املدفوعات 
املدرجة في اجلانب املدين من احلساب اجلاري 
مبا قيمته نحو ٥٩٫٥ مليون دينار وبنسبة ١٫٢٪ 

مقارنة بالربع السابق من جهة أخرى.
كما تظهر البيانات األولية انخفاض قيمة فائض 
امليزان السلعي خالل الربع الرابع لعام ٢٠٢٠ بنحو 
١٤٣٫٧ مليون دينار أو ما نســبته ١١٫٤٪ مقارنة 
بالربع الســابق، لتبلغ قيمة هــذا الفائض نحو 
١١١٣٫٤ مليــون دينار، مقابل نحو ١٢٥٧٫١ مليون 

دينار خالل الربع السابق.
احلساب املالي

وسجل حساب اخلدمات (صافي قيمة املعامالت 
املرتبطة باخلدمات فيما بني املقيمني وغير املقيمني، 
وتشــمل خدمات النقل، والسفر، واالتصاالت، 
واإلنشاءات، وخدمات أخرى، إضافة إلى اخلدمات 
والسلع احلكومية) ارتفاعا في قيمة العجز خالل 
الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ مبا قيمته ٣٧٫٧ مليون 
دينار وبنسبة ٤٫٥٪ ليصل إلى نحو ٨٧٨٫٩ مليون 
دينار مقارنة بعجز بلغت قيمته نحو ٨٤١٫١ مليون 

دينار خالل الربع السابق.
وفيما يتعلق بتطورات احلســاب املالي (الذي 
يســجل معامالت تبادل أصول وخصوم مالية بني 
املقيمني وغير املقيمني في االقتصاد احمللي) مليزان 
مدفوعات الكويت، تشير اإلحصاءات األولية إلى أن 
هناك تدفقا ماليا صافيا إلى اخلارج (زيادة في صافي 
قيمة االستثمارات في اخلارج من جانب املقيمني في 
االقتصــاد احمللي) بلغ نحو ٢٫٨ مليار دينار خالل 
الربع الرابع لعام ٢٠٢٠، مقابل تدفق مالي صاف إلى 
اخلارج بلغ نحو ٣ مليارات دينار خالل الربع السابق.
الرئيسية  للتطورات في احلسابات  ونتيجة 
للميزان، ســجل الوضع الكلي مليزان مدفوعات 
الكويت خالل الربع الرابع لعام ٢٠٢٠ عجزا بلغت 
قيمته نحو ٩٠٠ ألف دينار، مقابل فائض بلغت 
قيمته نحو ٦٨٠٫٢ مليون دينار خالل الربع السابق.

وبنظرة أكثر شمولية إلى وضع ميزان مدفوعات 
الكويت تأخذ في االعتبار التغير في صافي قيمة 
املوجودات اخلارجية لبعض اجلهات املسجلة ضمن 
بند «احلكومة العامة»، باإلضافة إلى قيمة إجمالي 
األصول االحتياطية لبنك الكويت املركزي (تغير)، 
فإن الوضع الكلي مليــزان املدفوعات باملفهوم 
الواسع يظهر فائضا خالل الربع الرابع لعام ٢٠٢٠ 
بلغت قيمته نحــو ٩٩٣٫٥ مليون دينار، مقارنة 
بفائض بلغت قيمته نحو ٢٫٥ مليار دينار خالل 

الربع السابق له.

بنسبة ارتفاع ١٤٫٥٪.. مقارنة بتحويالت بلغت ٤٫٦ مليارات دينار في ٢٠١٩

الكويت باعت نفطًا بـ ١١ مليار دينار العام املاضي بعد التحسن الكبير في أسعار اخلام
استيراد سلع وواردات بقيمة ٧٫٥ مليارات دينار.. مبتوسط ملياري دينار كل ٣ أشهر

١٢١٫٥ مليون دينار إنفاق السياح في الكويت
بلغ إنفاق السياح األجانب في الكويت الزائرين غير املقيمني في 
البالد خالل العام املاضي ما قيمته ١٢١٫٥ مليون دينار، وقد بلغ إنفاق 
السياح بالبالد خالل الربع األول من العام الفائت أكبر قيمة ربعية 
عندا بلغ ٥٤٫٢ مليون دينار ليشــهد انخفاضا في الربع الثاني مع 

إغالق احلدود واملطارات في الكويت، لتشهد تعافيا محدودا خالل 
الربــع الثالث ليبلغ اإلنفاق ٢٧ مليون دينــار ثم ٢٨ مليون دينار 
في الربع الرابع من العام املاضي، علما ان هذه املبالغ تســجل في 

جانب املتحصالت (اجلانب الدائن).

إنفاق الكويتيني على السفر ينخفض بأكثر من ٥٧٫٥٪ في ٢٠٢٠ إلى ملياري دينار فقط!

٢٥٥٠ دينارًا نصيب املواطن من الديون الكويتية
مصطفى صالح

كشــفت بيانات رسمية، 
حصلت «األنباء» عليها، أن 
نصيب املواطن الكويتي من 
إجمالي الدين العام الكويتي 
(سواء الداخلي او اخلارجي)، 
بلغ نحو ٢٥٥٠ دينارا للفرد 
الواحــد، وذلك كمــا في ٣١ 
ديســمبر ٢٠٢٠، حيث بلغ 
إجمالي الديــن العام للبالد 
٣٫٤٩ مليارات دينار، وذلك 
إلجمالي عدد املواطنني البالغ 
١٫٣٦ مليون مواطن ومواطنة.
البيانــات أن  وتوضــح 
نصيب املواطن الكويتي من 
الدين العام سجل انخفاضا 
سنويا بنسبة ٢٤٪ وبقيمة 
٨٢٢ دينارا، وذلك باملقارنة 
مــع نصيبــه البالــغ ٣٣٧٩ 
دينــارا، كما في العام املالي 
٢٠٢٠/٢٠١٩، حيث بلغ وقتها 
الدين العــام ٤٫٥١ مليارات 

دينار.
ان  البيانــات  وتظهــر 
نصيــب املواطــن الكويتي 
من الدين العــام للبالد في 
تناقص مســتمر منذ العام 
املالي ٢٠١٧/٢٠١٦، حيث بلغ 
وقتهــا ٤٧٨٦ دينــارا للفرد 
مقابل إجمالي دين عام بلغ 
٦٫٢٥ مليارات دينار، ليرتفع 
إلى ٥٤٧٣ دينارا بالعام املالي 
٢٠١٨/٢٠١٧ مقابل إجمالي دين 
عام بلغ ٦٫٩٨ مليارات دينار، 
فيما انخفض إلى ٤١٥٨ دينارا 
املالــي ٢٠١٩/٢٠١٨،  بالعــام 
وذلــك مقابــل إجمالي دين 
عام بلغ ٥٫٨٣ مليارات دينار.
العــام  الديــن  وميثــل 
العجوزات  للكويت تراكــم 
املالية املاضية، تضاف إليه 
أرصدة املوازنة املستقبلية 

لنــا هذه املؤشــرات معيارا 
لتقييمها.

النصيب من الناجت احمللي

وفي املقابــل، بلغ نصيب 
الناجت  املواطن مــن إجمالــي 
احمللــي للكويــت كمــا في ٣١ 
ديسمبر ٢٠٢٠ نحو ٢٨٫٨ ألف 
دينار، حيث بلغ إجمالي الناجت 
احمللــي للبــالد ٣٩٫٤٣ مليار 
دينار مقسم على ١٫٣٦ مليون 

بلغ نصيب املواطن من الناجت 
احمللي للكويت ٣١٫١٢ ألف دينار 
بالعام املالي ٢٠١٧/٢٠١٦، حيث 
بلغ الناجت احمللي وقتها ٤٠٫٦٩ 
مليار دينار، ليتراجع بالعام 
املالي ٢٠١٨/٢٠١٧ إلى ٣٠٫٧٨ ألف 
دينار نسبة الى ناجت محلي بلغ 
٣٩٫٢٨ مليار دينار، ويســجل 
٢٨ ألــف دينار بالعــام املالي 
٢٠١٩/٢٠١٨ نســبة الــى ناجت 
محلي بلغ ٣٩٫٢٨ مليار دينار.

مواطــن ومواطنــة. وتشــير 
البيانات إلى أن نصيب املواطن 
الكويتــي مــن النــاجت احمللي 
للبالد سجل انخفاضا سنويا 
١٫٧٪ بنسبة وبقيمة ٥١٢ دينارا، 
وذلك باملقارنة مع نسيب بلغ 
٢٩٫٣٩ ألف دينار بالعام املالي 
٢٠٢٠/٢٠١٩، حيث بلغ الناجت 
احمللي اإلجمالي للكويت وقتها 

٣٩٫٢٦ مليار دينار.
وخــالل آخــر ٥ ســنوات، 

٣٫٤٩ مليارات دينار الّدين العام الداخلي واخلارجي للبالد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.. موزعة على ١٫٣٦ مليون مواطن

كنفقة دفع الفوائد على الدين 
العام، ويتمثل عدم التوازن 
املالي الواقع باســتمرار في 
عــبء املصروفــات القادمة 
املطلوبة لدفــع الفوائد، ما 
يــؤدي لتراكم ديــن جديد، 
ولكــن إحدى أهم املشــاكل 
بهذه املؤشــرات هي الطابع 
تكــون  فقــد  التقديــري 
املستويات عالية للغاية او 
منخفضــة للغاية فال تقدم 

«ميد»: ٧٢٪ ارتفاع ترسيات العقود 
في الكويت خالل مايو املاضي

محمود عيسى

واصلــت الكويــت تقدمها فــي مضمار 
ترســيات العقود خالل شهر مايو املاضي 
وفقا لقائمة مجلة ميد للترسيات في منطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا - مينا - 
لتحتل املركز الثالث بعد اإلمارات واململكة 

العربية السعودية.
وقالت مجلة ميــد إن الكويت وبعد أن 
سجلت ارتفاعا في ترسيات العقود بنسبة 
٥٤٪ خالل شــهر أبريل املاضي مقارنة مع 
مارس الذي ســبقه، حيــث وصلت عندئذ 
الى ٤٧١ مليون دوالر املاضي، فقد سجلت 
ارتفاعا في ترسيات العقود في مايو بلغت 
نسبته ٧٢٪ لتصل قيمتها الى ٨٠٨ ماليني 
دوالر، ويعود الفضل في ذلك النمو القوي 
الى منح أربعة عقود بقيمة إجمالية قدرها 
٧٦٤ مليون دوالر ضمن برنامج اإلصالح 
البيئي الكويتي الذي تبلغ تكلفته مليارات 

الدوالرات.
وعلى صعيد دول مجلس التعاون، فقد 

حلت اإلمارات والسعودية في املركزين االول 
والثانــي بعقود بلغــت قيمتها ١٫٧٧ مليار 
دوالر و١٫٠٤ مليار دوالر على التوالي، فيما 
جاءت الكويت في املركز الثالث، والبحرين 
في املركز الرابع بعقود بلغت قيمتها ٣٨٢ 
مليون دوالر، وتلتها قطر في املركز اخلامس 

بعقود قيمتها ٣٤٦ مليون دوالر.
وعلى صعيد منطقة الشــرق األوسط 
وشمال أفريقيا - مينا، فقد شهت تراجعا 
في قيمة الصفقات املبرمة لتصل الى ٤٫٦ 
مليارات دوالر وبانخفاض بنسبة ٣٤٫٥٪ 
مقارنة مع ٧ مليارات دوالر من الصفقات 
املبرمة في أبريل. وعزت املجلة هذا التراجع 
الــى تدني إجمالــي العقــود املمنوحة في 

السعودية.
وعلى صعيد منطقة مينا، فقد أرســت 
إيران والعراق عقودا بقيمة ٩٢ مليون دوالر 
و٧٤ مليون دوالر على التوالي، فيما أرسى 
األردن ومصر عقودا بقيمة ٥٢ مليون دوالر 
و٣٠ مليون دوالر على التوالي، ومنح لبنان 

عقودا بقيمة ١٠ ماليني دوالر.

وصلت قيمتها إلى ٨٠٨ ماليني دوالر

٢٨٫٨ ألف دينار حصة الفرد الكويتي من الناجت احمللي اإلجمالي البالغ ٣٩٫٤ مليار دينار
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«التجاري» يحتفل بتخريج الدفعة األولى من «رواد»
بحضــور كل مــن رئيس 
التنفيــذي بالبنــك  اجلهــاز 
إلهــام  الكويتــي  التجــاري 
محفــوظ ومدير عــام قطاع 
البشــرية صــادق  املــوارد 
عبداهللا، احتفل البنك التجاري 
الكويتــي بتخريــج الدفعــة 
األولى من متدربــي برنامج 
«رواد»، والذي مت إطالقه في 
يناير املاضي بهدف استقطاب 
الكوادر الكويتية الشابة من 
حديثــي التخــرج لتدريبهم 
وتنميــة وتطويــر مهاراتهم 
لتأهيلهم للعمل في قطاعات 

وإدارات البنك املختلفة.
وفي هذا الســياق، أكدت 
إلهام محفوظ حرص التجاري 
الشــباب  علــى اســتقطاب 
الكويتي الطموح وتدريبهم 
على أحدث أســاليب العمل 
املصرفي وتخطيط مساراتهم 
الوظيفيــة للعمل بقطاعات 

وبــدوره، قــال صــادق 
عبداهللا: فــي ظل التحديات 
التي متر بها البالد استطعنا 
في البنك التجاري أن نسخر 
جميــع اجلهــود لتوظيــف 
وتأهيل حديثي التخرج من 
الكوادر الكويتية الواعدة عن 
طريق وضع أفضل وســائل 
التدريــب والتطوير لتنمية 

مهاراتهــم من خــالل بوابة 
التعليم اإللكتروني «ثابر»، 
باإلضافــة إلى املهارات التي 
اكتسبها املتدربون عن طريق 
التعامل املباشر مع أصحاب 
اخلبرات املميزة داخل البنك 
والتــي ســاهمت فــي تقدمي 
العديد من املعلومات الهامة 
عن العمل املصرفي للمتدربني.
وفــي ختام احلفــل عبر 
خريجو برنامج «رواد» عن 
البرنامج  ســعادتهم بإمتام 
بنجاح، مثمنني جهود البنك 
الكويتي وحرصه  التجاري 
على توظيف الكوادر الكويتية 
الشابة ومشيدين باخلبرات 
التي اكتســبوها طيلة فترة 
البرنامج والتي ساهمت في 
صقــل مهاراتهــم وتأهليهم 
بشكل جيد ومناسب لاللتحاق 
بالعمل في قطاعات وإدارات 

البنك املختلفة.

الهام محفوظ واإلدارة التنفيذية مع مجموعة من خريجي برنامج الرواد

وإدارات البنك املختلفة لشغل 
مناصب قيادية وإشــرافية 
في بيئة عمــل مميزة تدعم 
الكويتية وحتفزها  الكوادر 
علــى اإلبداع واالبتــكار في 
العمــل املصرفي،  مجــاالت 
متمنية لهم التوفيق والنجاح 
فــي الوظائف التي ســوف 
يشغلونها على نطاق البنك.

«األهلي املتحد»: جناح إصدار صكوك مضاربة بـ ٦٠٠ مليون دوالر

ومملكــة البحريــن واململكة 
العربية السعودية ودولة قطر 
بجانب إقبال دولي من أوروبا 
واململكة املتحدة بلغ ١٨٪ ومن 
آسيا ومناطق أخرى بلغ ١٢٪. 

قاعــدة  بــأن  وأفــادت 
املســتثمرين جاءت متنوعة، 
حيث شملت مؤسسات مصرفية 
وشركات ومحافظ استثمارية 
أصــول  إدارة  وصناديــق 
واستثمارات لكبار عمالء البنوك 
والدائــرة املصرفية اخلاصة. 
وأكدت أن هذه الصكوك متثل 
لتدعيم رأسمال  مصدرا جيدا 
البنك األهلي املتحد مما يعمل 
التمويل  على تنوع مصــادر 
القاعدة  املال ويدعــم  ورأس 
للبنــك، كما يحقق  التمويلية 
توازن بني املكونات املختلفة من 
رأسماله، ليستمر في مسيرة 
منوه، حيث يتم توظيف املبالغ 
احملصلة عن تلك الصكوك لدعم 
استراتيجية التوسع التي يتبناها 
البنك ويرفع هذا اإلصدار معدل 
كفاية رأس املال إلى مستويات 
إيجابية وال شك أن تنفيذ هذا 
الكفاءة يعكس  اإلصدار بهذه 
القــوي ومتانته  البنك  مركز 
كمؤسسة مالية إسالمية رائدة 

في الكويت.

مليــون دوالر والتي حققت 
تغطية تفوق ٣ أضعاف حجم 
الطلب  اإلصدار من خــالل 
القوي مــن املســتثمرين 
في الشــرق األوسط وآسيا 

وأوروبا.
كما مت إدراج هذه الصكوك 
الحقا في الســوق االيرلندية 
لألوراق املالية وكذلك مت إدراجها 
في بورصة ناســداك دبي في 
ثالــث إدراج كويتي من نوعه 
في بورصة ناسداك دبي وقتها، 
وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة التي 
البنك من املستثمرين  يجدها 

على مدار السنوات.
 تغطية االكتتاب

احلميضــي  وأضافــت 
ان تغطيــة االكتتــاب وإقبال 
مستثمرين من منطقة اخلليج 
العربي وآســيا أوروبا بكثافة 
يعكس مدى جنــاح البنك في 
خطة تسويق الصكوك وسلسلة 
االجتماعات التســويقية التي 
سبقت طرح الصكوك لالكتتاب 
حيث جاء مجموع الصكوك التي 
مت االكتتاب بها مبا نسبته ٧٠٪ 
من حجم اإلصــدار من دول 
اخلليج العربي شملت الكويت 
واإلمــارات العربيــة املتحدة 

من دعم مستمر للبنك، في عملية 
إصدار وإدراج هذه الصكوك، 
ولفريق العمل في البنك، الذي 
عمل على حتقيق هذا اإلجناز 

في فترة زمنية قياسية.
املبذولة  وأشــاد باجلهود 
من جانب البنوك املشاركة في 
االكتتاب والتعاون املثمر لفرق 
العمل احملترفــة واملدربة من 
العاملني فــي القطاعات املعنية 
بتلك البنوك ودورهم الفعال في 
مختلف مراحل ترتيب التمويل 
الدراســة والتنسيق  بدءا من 

املشترك حتى متام التنفيذ.
جناح مشهود

ومن جانبهــا، أوضحت 
الرئيســة التنفيذية بالوكالة 
املتحد جهاد  للبنك األهلــي 
احلميضي أن هذا اإلصدار 
الذي يحقق فيه  ليس األول 
البنك جناحا مشهودا خالل 
السنوات األخيرة، فقد سبق 
وحصل البنك األهلي املتحد 
على جائزة «صفقة الصكوك 
لعــام ٢٠١٧» في الكويت من 
مجلة «إنترناشونال فاينانس» 
العاملية املرموقة عن إصداره 
صكوك ضمن الشريحة األولى 
اإلضافية لرأس املال بقيمة ٢٠٠ 

أعبر عن تقديري وامتناني ملا 
قدمته اجلهات الرقابية، وهي بنك 
الكويت املركزي، وهيئة أسواق 
املال في كل من الكويت واململكة 
الشقيقة  الســعودية  العربية 
وبورصة دبلن وناسداك دبي، 

وهو ما يؤكد النظرة اإليجابية 
املتفائلة ملجلس اإلدارة بقدرة 
البنك على حتقيق النمو في 
األنشطة التشغيلية وعمليات 

التوسع.
أن  وأضاف املضف: «أود 

د.أنور املضــف إن جناح 
البنك فــي إصدار صكوك 
بهذه القيمة مع تلقي طلبات 
لالكتتــاب بلغت ٣ أضعاف 
حجم اإلصدار املستهدف، 
الرغم من اســتمرار  على 
التي  التحديات االقتصادية 
خلفتهــا جائحــة ڤيروس 
كورونا، تعد دليال واضحا 
علــى اســتمرار البنك في 
حتقيق النجــاح تلو األخر 

في مختلف الظروف.
وشدد على أن البنك يؤكد 
مجددا علــى جودة أصوله 
وخبرة إدارته التنفيذية ودقة 
التخطيط والتنفيذ ومتتعه 
بسمعة جيدة في األسواق 
العاملية مع احتفاظه مبكانته 
الفريدة التي اكتســبها من 
تاريخــه العريق كأول بنك 
عمل في الكويت منذ تأسس 
عام ١٩٤١، والذي استطاع ان 
يواصل النجاح ويحقق التقدم 

خالل تلك السنوات.
أن موافقة مجلس  وأكد 
إدارة البنك على إصدار هذه 
الصكوك يعكس ثقته بقدرة 
البنك على حتقيق النمو في 
أنشطته التشغيلية وحتقيق 
الزيادة في احملفظة التمويلية، 

الصادرة للبنوك اإلسالمية بهذا 
اخلصوص.

وتعد هذه الصكوك دائمة 
وتعتمد على منــوذج متويل 
املضاربــة املتوافق مع مبادئ 
الشريعة اإلسالمية الغراء، وأفاد 
البنك بأن تاريخ االستدعاء األول 
االختيــاري يكون بعد خمس 
سنوات من تاريخ السداد. وقد 
جنح البنك في طرح الصكوك 
مبعدل عائــد عادل ومجٍز في 
الوقت نفسه حلملة الصكوك، 
حيث بلغ ٣٫٨٧٥٪ ســنويا يتم 
توزيعه دوريا كل ٦ أشهر من 

تاريخ السداد.
ولعل اختيار البنك للتوقيت 
املناسب وحجم وشروط اإلصدار 
واألسواق املستهدفة يقف وراء 
جناح اإلصدار بعد أن قام البنك 
بتعيني كل من سيتي بنك، وبنك 
إتش إس بي سي وبنك ستاندرد 
تشارتر، كمنسقني عامليني بجانب 
دورهم مع كل من بيتك كابتال 
وكامكو إنفست ومصرف أبوظبي 
اإلسالمي وبنك الكويت الدولي 
كمدراء إصدار واكتتاب مشتركني.

مواصلة النمو

وفي هذا الســياق، قال 
رئيــس مجلس إدارة البنك 

أعلن البنك األهلي املتحد عن 
جناح عملية إصدار وتســعير 
صكوك مضاربة غيــر قابلة 
للتحويــل إلى أســهم ضمن 
الشريحة األولى اإلضافية من 
رأس املــال بقيمة ٦٠٠ مليون 
دوالر، وذلك فــي ٩ اجلاري، 
حيث جتاوز إجمالي الطلب على 
الصكوك ١٫٨ مليار دوالر، مبا 
يغطي ٣ أضعاف حجم اإلصدار 
املستهدف، وهو ما يعد إشارة 
واضحة على ثقة املستثمرين في 
متانة أداء البنك كمؤسسة مالية 
إسالمية رائدة في الكويت، كما 
يعد إشارة على ثقة السوق في 
املناخ االقتصادي للكويت، وفي 
دول اخلليج العربي بوجه عام.

وقال البنك في بيان صحافي، 
إنــه كان قد أعلــن في أواخر 
مايو املاضي عن حصوله على 
موافقات نهائية من هيئة أسواق 
املال، وبنــك الكويت املركزي 
أوراق مالية (صكوك  إلصدار 
غير قابلة للتحويل ألســهم)، 
بأن اإلصدار  آنذاك  أفاد  حيث 
يندرج ضمن الشريحة األولى 
اإلضافية لرأس املال، وذلك من 
أجل تعزيز قاعدة رأسمال البنك 
وفق متطلبات جلنة «بازل ٣»، 
وتعليمات بنك الكويت املركزي 

د.أنور املضف

جهاد احلميضي: توظيف املبالغ احملصلة لدعم اإلستراتيجية التوسعيةد.أنور املضف: البنك قادر على مواصلة النمو التشغيلي.. والتوسع بعملياته

ضمن الشريحة األولى اإلضافية من رأس املال.. وغير قابلة للتحويل إلى أسهم

«الوطني» يكثف التوعية مبخاطر األصول االفتراضية
انطالقا مــن حرص بنك 
الكويت الوطني على املشاركة 
الفاعلــة في تعزيــز الثقافة 
املاليــة وزيــادة الوعي لدى 
مختلف شرائح املجتمع، وفي 
إطار مسؤوليته املجتمعية، 
يواصل البنك دعمه لفعاليات 
التوعيــة املصرفية  حملــة 
«لنكــن على درايــة»، وذلك 
عبر تكثيف حمالت التوعية 
مبخاطر التعامل أو االستثمار 
في األصــول االفتراضية أو 
ما يسمى بالعمالت املشفرة.

وخــالل الفتــرة املاضية 
املــواد  البنــك مــن  كثــف 
واملنشــورات الدعائية عبر 
جميع صفحاته على مواقع 
التواصــل االجتماعي والتي 
تخللتها حوارات مع خبراء 
ومختصني، وذلك بهدف زيادة 
الوعي لدى اجلمهور مبختلف 
املخاطر التي قد يتعرضون 
لها نتيجة االستثمار في هذه 

األصول عالية املخاطر.
وتأتي هذه احلملة دعما 
جلهود بنك الكويت املركزي 
في اتخاذ اإلجراءات الكفيلة 

األصــول االفتراضية والتي 
يطلق عليها صفة «العمالت 
الرقمية أو املشفرة» ال ميكن 
مقارنتهــا بالعمالت النقدية 
التي تصدر عن دول كعملة 
وكرمز سيادي وتخضع جلهة 
رقابية كالبنوك املركزية أو 
النقدية وتعتبر  الســلطات 
مخزنا للقيمة وتتمتع بالقبول 
وكوســيط موثوق للتبادل، 
في حــني حتافظ الدول على 
عملتها واستقرارها وربطها 
بسياســة تضمن لها الثبات 
النسبي في سعر الصرف أمام 

العمالت الرئيسية.
البنوك املركزية  وحتذر 

حــول العالــم مــن مخاطر 
اســتخدام العمالت املشفرة 
بســبب تعرضهــا لتقلبات 
كبيرة في قيمتها خالل فترة 
قصيرة، وبســبب صعوبة 
مراقبتها ومتابعتها وتأمني 
أجهزة املتعاملني بها، وعدم 
قدرة أي جهــة على التحكم 
بسوقها وتنظيمه، إضافة إلى 
مخاطر األصول االفتراضية 
على النظام املالــي العاملي، 
وعلى ثروات األفراد، خاصة 
أن التداول فيها قد يتم عبر 
صناديــق وهميــة تعصف 
بثروة األفراد بعيدا عن قواعد 
التعامــل الرســمية. كما أنه 
يتم اصدراها من أشــخاص 
الهويــة، ويتــم  مجهولــي 
تبادلها بأســماء مســتعارة 
وغير حقيقية، وهو ما يؤدي 
إلى مخاطر االســتخدام غير 
القانونــي واملعامــالت غير 
املشــروعة وعمليات غسيل 
األمــوال كون هــذه األصول 
ال تخضع لســلطة مركزية 
باإلضافة إلى مخاطر الهجمات 

واالختراقات اإللكترونية.

برفع مستوى وعي العمالء 
باملخاطر املصاحبة للتعامل 

باألصول االفتراضية.
التــي  وتبــرز احلملــة 
يشــارك فيها البنك مخاطر 
التعامــل أو االســتثمار في 
العمــالت املشــفرة، ملا لذلك 
مــن مخاطــر عاليــة، نظرا 
لطبيعتهــا والتذبذب احلاد 
في أسعارها إضافة إلى عدم 
خضوعهــا ألي جهة رقابية 
الكويت،  أو تنظيميــة فــي 
مما يعــرض املضاربني فيها 
خلســائر فادحــة وعمليات 

احتيال.
أن  بالذكــر  واجلديــر 

.. وفي تقريره: ٩٪ انكماش الناجت احمللي للكويت
خالل ٢٠٢٠.. األكثر حدة منذ األزمة املالية

قال تقرير صادر عن بنك الكويت 
الوطني إن أحــدث البيانات الصادرة 
عن اإلدارة املركزية لإلحصاء، كشفت 
عن انكماش االقتصاد الكويتي بنسبة 
٨٫٩٪ فــي عام ٢٠٢٠. وكانت تلك هي 
املرة الثانية على التوالي التي يشــهد 
خاللها االقتصاد الكويتي معدل منو 
ســلبي بعد تراجعه بنسبة ٠٫٦٪ في 

عام ٢٠١٩.
كما يعتبر هذا االنكماش هو األكثر 
حدة منذ األزمة املاليــة العاملية التي 
عصفت باالقتصاد في عام ٢٠٠٩. وكان 
هذا العام مليئا بالعديد من التحديات 
بسبب تفشي جائحة ڤيروس كورونا، 

إذ تراجع أداء كل من القطاعني النفطي 
وغير النفطي بنحو ٨٫٨٪ في عام ٢٠٢٠.

وأشارت مجموعة البيانات الفصلية 
إلى تســجيل منو بنسبة -١١٫٢٪ على 
أساس سنوي في الربع الرابع من عام 
٢٠٢٠، بتراجع هامشي عن املستويات 
املسجلة في الربع السابق والتي بلغت 
نسبتها -١٠٫٣٪، كما أن األداء االقتصادي 
ال يــزال يتعرض لضغوط ناجتة عن 
ضعف إنتاج النفط على خلفية سياسة 
األوپيك وحلفائها (برجاء النظر أدناه)، 
إال أن معدل النمو على أســاس ربع 
ســنوي كان إيجابيا بنسبة ٤٫٧٪، إذ 
واصل ارتفاعه للربع الثاني على التوالي، 

وذلك للمرة األولى منذ عامني.
وعلى صعيد االقتصاد غير النفطي، 
البيانات أشــد معدل  أظهرت أحدث 
انكماش في سلسلة البيانات السنوية 
املعلنة، والتي كانت األكثر حدة على 
مســتوى القطاعات غير النفطية في 
دول مجلس التعاون اخلليجي خالل 
العام املاضي. وفي واقع األمر، عادت 
مســتويات الناجت احمللــي اإلجمالي 
احلقيقــي للقطاع غيــر النفطي إلى 
مستويات لم نشهدها منذ عام ٢٠١٤.

 

«الكويتية» تستكمل تشغيل ١٠٠ رحلة إلى «غوانزو»
تلقى رئيس مجلس إدارة 
شــركة اخلطــوط اجلويــة 
الكويتية علي الدخان رسالة 
من رئيس مجلس إدارة مطار 
غوانزو باييون الدولي كيو 
جياشــن تضمنــت التهنئة 
والشــكر للخطوط اجلوية 
الكويتية مبناســبة وصول 
عدد الرحالت التي مت تشغيلها 
إلــى مطار غوانــزو باييون 
الدولي في جمهورية الصني 
الشعبية الى ١٠٠ رحلة نقلت 
خاللها أكثر من ١٠ آالف راكب، 
باإلضافة إلى رحالت الشحن، 
حيــث أكد كيو جياشــن في 
رسالة الشكر والتهنئة بأن 
اخلطــوط اجلوية الكويتية 
تعد أول شركة طيران دولية 
تشــغل رحالتها إلــى مطار 
غوانزو منذ إيقاف تشــغيل 
الرحــالت التجارية بســبب 
جائحــة ڤيــروس كورونا، 
مع حتقيق النســبة العالية 

واملســاهمة بشــكل فعــال 
فــي منو العالقــات الثنائية 
الكويــت وجمهوريــة  بــني 
الصني الشــعبية خصوصا 
فيمــا يتعلق بتقوية روابط 
التجاري  األعمال والتبــادل 
بــني البلدين، وقــال رئيس 
مجلــس إدارة مطار غوانزو 
باييون الدولي إن اخلطوط 
اجلوية الكويتية رفعت من 
معدل تشغيل رحالت الركاب 
والشحن مما ساهم بدورها 
بشكل كبير في احلفاظ على 
استقرار التجارة ومنوها بني 
الكويــت والصني، مؤكدا أن 
تشــغيل رحــالت اخلطوط 
اجلوية الكويتية إلى غوانزو 
يعبر عن ثقة ســوق السفر 
ولتأســيس وبنــاء عالقات 
وطيدة ومتينة بني البلدين 
متطلعا إلى املزيد من التعاون 
املثمر وزيادة عدد الرحالت 
بــني الطرفني في املســتقبل 

القريــب ملزيــد مــن النجاح 
والتقدم التــي تعكس عمق 

العالقات وترسيخها.
الرســالة،  وتعليقا على 
عبر رئيــس مجلــس إدارة 
اخلطــوط اجلوية الكويتية 
علي الدخان عن سعادته بتلك 
الرسالة الكرمية، والتي تدل 
على العالقة الوطيدة والقوية 
املمتــدة التي جتمع الكويت 
وجمهورية الصني الشعبية 
على كافة املســتويات ومن 
أهمها اجلانب االقتصادي األمر 
الذي يســاهم في تطويرها 
علــى املــدى البعيــد لتعود 
باملنفعــة واملصلحــة علــى 
البلدين، الفتا في الوقت ذاته 
إلى أن مطار غوانزو الدولي 
يعــد من أكبر املطــارات في 
العالم كما تعد هذه الوجهة 
من الوجهات املمتازة لرجال 
األعمال والسياح وغيرهم من 

املسافرين.

الكابنت علي الدخان

جدا في وصول الرحالت في 
وقتهــا احملدد وفق إجراءات 
احترازية صحية وســليمة 
من تعقيم كامــل لطائراتها 
والتزام طواقمها باإلجراءات 

االحترازية.
هذا، وقد تضمنت الرسالة 
تقدمي الشكر والتقدير من قبل 
كيو جياشن للخطوط اجلوية 
الكويتية لدعمها ملطار غوانزو 

التفاصيل على موقع األنباء :
www.alanba.com.kw 



اقتصاد
الثالثاء ١٥ يونيو ٢٠٢١

15

«KIB» مينح «أثير العراق» متويل مرابحة بـ ١٢٥ مليون دوالر
أعلن بنك الكويت الدولي 
(KIB) عــن منحــه متويــل 
مرابحــة مببلــغ ١٢٥ مليون 
دوالر إلى شركة أثير العراق، 
التابعــة ملجموعة  الشــركة 
«زين» فــي العــراق، ملدة ٤ 
ســنوات، ولقد مت استخدام 
هذه التســهيالت في ســداد 
متويالت سبق وأن مت منحها 
لتعزيز سعة وجودة شبكة 
االتصال اخلاصة بالشــركة 
التابعــة، وتطويــر بنيتهــا 
التحتيــة وتعزيــز خدماتها 

املقدمة للعمالء.
أثنى  املناســبة،  وبهــذه 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 
 «KIB»والرئيس التنفيذي لـ
رائد بوخمسني على اجلهود 
التــي بذلها الطرفان لتوقيع 
هــذه االتفاقية، حيــث قال: 
«يســعدنا القيــام بترتيــب 
وتنظيم هذا التمويل اإلسالمي 
ملجموعة «زين» والتي تعد 
من الشركات الرائدة إقليميا 
في قطاع االتصاالت، كما أننا 
نتطلــع ملواصلة دعم جهود 

«KIB» علــى قيادة وترتيب 
عمليات التمويل الكبيرة على 

أساس ثنائي.
من جانبه، قال املدير العام 
لــإلدارة املصرفيــة الدولية 
 «KIB» والشركات الكبرى في
محمد خديــري: «تأتي هذه 
الصفقــة املهمة لتؤكد ثقافة 
وقيــم أعمالنا، والتي ترتكز 

مــع املجموعــة ومبــا يخدم 
مصالح الطرفني.

وأضاف: «نحن فخورون 
للغاية ملشاركتنا في اخلطة 
التمويلية ملجموعة «زين»، 
كما أود أن أشيد بالعمل اجلاد 
والتعاون الفعــال واجلهود 
املتفانيــة التــي بذلتها فرق 
عمل كل من «KIB» و«زين» 
خالل األســابيع املاضية في 
ســبيل إمتام هــذه الصفقة 
وتنفيذها. نحن مسرورون 
لكون مجموعة «زين» إحدى 
عمالئنا املميزين ضمن فئة 
الشــركات الكبــرى، والتــي 
تتمتع بشراكة طويلة ومفيدة 

معنا». 
واختتم خديري تصريحه 
قائــال: «متثل هــذه الصفقة 
إضافة جديدة لسجل اإلجنازات 
 KIBالبارزة والتاريخ احلافل لـ
في تقدمي املنتجات واخلدمات 
الرائــدة في مجــال التمويل 
واخلدمات املالية االستشارية 
املتوافقة مع أحكام الشريعة 

اإلسالمية».

على االســتجابة الســريعة 
والفعالة ملتطلبات عمالئنا، 
التعــاون  وترســي قواعــد 

املشترك معهم». 
وأشــار إلى أهميــة هذه 
االتفاقية التي نظمت خصيصا 
لتدعم وتتالءم مع متطلبات 
السيولة لشركة أثير العراق، 
ولتعزز عالقتنا االستراتيجية 

التابعة لـ «زين».. والتمويل ملدة ٤ سنوات ليستخدم في سداد متويالت ُمنحت سابقاً للشركة

محمد خديريرائد بوخمسني

الشــركة الهادفة إلى حتقيق 
مزيد من النمو باالعتماد على 
منوذج أعمالها القوي، وفريق 
إدارتها ومساهميها املميزين».
وأشــار بوخمســني إلــى 
أهمية هذه الصفقة في تدعيم 
جهــود البنــك نحــو تنويع 
محفظة التمويل، مضيفا أن 
هذه الصفقة جاءت لتأكد قدرة 

«KIB تكافل» تنظم ندوة افتراضية مع «املكاتب الهندسية»

 KIB أعلنت شــركة الدولي للتأمني التكافلي
Takaful بالتعاون مع احتاد املكاتب الهندســية 
والدور االستشارية في الكويت عن أنها ستقيم 
ندوة افتراضية - أونالين - في متام الساعة ١:٣٠ 
من بعد ظهر يوم األحد املقبل املوافق ٢٠ يونيو 
اجلاري عبر برنامج «زووم» للتعريف بوثيقة تأمني 
أخطار املهن الهندسية وشروطها وتفاصيل التغطية 
وسقوف التعويضات. ودعت الشركة واالحتاد 
الهندسية والدور االستشارية  املكاتب  أصحاب 
و/ أو من ميثلهم الى احلضور واملشــاركة في 

الندوة من خالل الرابط التالي:
https://zoom.us/j/8640512054؟pwd=K1NBY-
WxlQW9hejBiS1MralBqdW5LZz09

موضحني أن الندوة تهدف الى تعريف احلضور 
بوثيقة أخطار املهنة والفوائد التي ستعود على 
الدور االستشارية واملكاتب الهندسية في حال 
التأمني على هذا النوع من املخاطر والذي أصبح 
إلزاميا مبوجب قــرارات اجلهات الرقابية وكان 
البــد من التعريف بشــروط ومزايا هذا النوع 
من التأمني. وأعرب الرئيس التنفيذي لشــركة 
KIB Takaful فادي اخلطيب عن ســعادة غامرة 
إلتاحة الفرصة للشركة لتقدمي التفاصيل الفنية 
لهذا النوع املتخصص من التأمني بأخطار املهن، 
ومتنى للحضور االستفادة القصوى من املعلومات 
التي سيقوم بتوفيرها مقدم الندوة مدير قطاع 

اإلصدار لدى شركة KIB Takaful يحيى عبيد.

جانب من اجلمعية العمومية

الشمالي: املركز املالي لـ «السالم القابضة» قوي ومتني«برقان» ُيطلق مبادرة العافية لفائدة موظفيه
قال نائــب رئيس مجلس 
إدارة شركة مجموعة السالم 
القابضة حســن الشمالي أن  
العمومية للشركة،  اجلمعية 
التــي عقــدت أمس، ناقشــت 
البيانات املالية للسنة املنتهية 
في ديسمبر ٢٠٢٠، وأقرت كافة 
بنود االجتمــاع. واضاف أن 
وضع الشركة احلالي يتميز 
باالســتقرار والقــدرة علــى 
العارضة  مواجهة احلــوادث 
كما حدث العام املاضي، الفتا 

ضئيلــة للغايــة تعكس قوة 
ومتانة املركز املالي للشركة. 
وعن توقعاتــه للعام املقبل، 
قال الشمالي ان هناك بشائر 
واضحة لبدء انحسار الوباء في 
املستقبل القريب وأن محصلة 
اجلهود التي تبذلها احلكومات 
والدول على مســتوى العالم 
بــدأت تؤتي ثمارهــا وهو ما 
ميهد الطريق نحو عودة فتح 
االقتصاد العاملي خالل املرحلة 

املقبلة بشكل قوي.

إلى أن إجمالي أصول الشركة 
بنهايــة العــام املاضي بلغت 
٢٨٫٩ مليــون دينــار مقابل ٣ 

ماليني دينار إجمالي التزامات 
وهي متثل ١٠٫٤٪ من إجمالي 
األصــول فقــط وهي نســبة 

أعلــن بنــك برقــان عن 
إطالقه مبادرة العافية لفائدة 
موظفيه بتنظيــم من إدارة 
املوارد البشرية وبالتعاون 
مع مستشفى الكويت الرائد 
فــي مجــال تقــدمي أفضــل 
اخلدمــات الطبيــة، وتهدف 
هذه املبادرة الى حرص البنك 
على تعزيز صحة وســالمة 
موظفيه، من خــالل توفير 
فحوصــات وقائية شــاملة 
ومجانية جلميــع املوظفني 
للكشف عن أي مشاكل صحية 
قبل ظهور أعراضها وللوقاية 

من األمراض املزمنة. 
وتأتي هذه احلملة التي 
تستمر ملدة ثالثة أشهر ابتداء 
من مايو ولغاية شهر يوليو 
٢٠٢١، تقديرا جلهود املوظفني 
الذين ثابــروا خالل جائحة 

للمجموعة، هالة الشربيني 
علــى هــذه املبــادرة قائلة: 
نحن نؤمن فــي بنك برقان 
بــأن صحة موظفينــا تأتي 
في مقدمــة أولوياتنا، لذلك 
نحــرص دائمــا كجــزء من 
االجتماعيــة  مســؤوليتنا 

الصحــة  ملبــدأ  وتطبيقــا 
املستدامة على تعزيز مفهوم 
املهنية  الصحــة والعافيــة 
واحلفاظ على سالمة املوظفني 

داخل وخارج مكان العمل.
كما قال الرئيس التنفيذي 
ملستشفى الكويت أليكساندر 
جنكلســكي: التعــاون بــني 
مستشــفى الكويــت وبنــك 
برقان يؤكد أن املؤسســات 
والشركات تدرك أهمية صحة 
موظفيها، وبنك برقان يأخذ 
زمــام املبادرة من خالل هذا 
التعــاون لتســليط الضوء 
علــى برامــج التوعية لدعم 
صحــة املوظفــني. وتعتبر 
هذه املبــادرة نقلــة نوعية 
فــي طريقة تقــدمي الرعاية 
واخلدمات الصحية جلميع 

موظفي بنك برقان.

هالة الشربيني وحصه النجادة وأليكساندر جنكلسكي وياسمني سامي

Covid-19 على العمل وتقدمي 
الدعــم الكامــل دون انقطاع 
لضمان استمرار أعمال البنك 
خالل هذه الفتــرة الصعبة 

واالستثنائية.
وقد علقت رئيس مدراء 
املوارد البشــرية والتطوير 

«إن سي إم»: قرارات «أوپيك+» حافظت على أسواق النفط

«بيتك»: ٩٢٩ مليون دينار التداوالت العقارية بالربع األول
قــال تقرير صادر عن بيت التمويل 
الكويتي (بيتك) ان التداوالت العقارية 
خالل الربع األول ٢٠٢١ عادت قريبة من 
مستواها قبل أزمة «كوفيدـ١٩» في بداية 
العام املاضي، مدفوعة بزيادة ملحوظة 
في الطلب على العقارات وسط محدودية 
الفرص االستثمارية األخرى، مع زيادة 
الطلب على السكن اخلاص بشكل ملحوظ 
على أســاس ســنوي في حني انخفض 
الطلــب على العقــارات االســتثمارية 
والعقــارات التجارية وأنواع العقارات 

األخرى للفترة نفسها. وأشار التقرير 
إلى استمرار صمود القطاع العقاري أمام 
 ،(١٩ أثار األزمة املالية لكورونا (كوفيدـ 
حيث بلغت التداوالت خالل الربع األول 
٢٠٢١ مســتوى مرتفعا وصل إلى ٩٢٩ 
مليون دينار مرتفعة بنسبة ٢٢٪ على 
أساس سنوي، مع تضاعف سنوي حلجم 
الطلب إلى حدود ٢٫٤٢٤ صفقة في الربع 
األول ٢٠٢١ مقابل ١٫٢٤٨ صفقة في الربع 
األول ٢٠٢٠، وبالتالي انخفض متوسط 
قيمة الصفقة بنسبة ٣٩٪ للفترة نفسها. 

ويأتي ذلــك األداء مدفوعــا بزيادة في 
قيمة تداوالت السكن اخلاص مبا نسبته 
١٢٥٪، بينمــا تراجعت تداوالت العقار 
االستثماري بنسبة ٢٢٪ كما انخفضت 
تداوالت العقار التجاري بنسبة ملحوظة 
قدرها ٧٤٪ وعقارات الشريط الساحلي 
بنسبة ٣٤٪ والصناعي واحلرفي ٤٠٪ 

على أساس سنوي.

قــال مستشــار تطويــر 
األعمال في شــركة «إن ســي 
إم» لالســتثمار أحمد عوني 
إن أسعار النفط تشهد حتسنا 
كبيرا خــالل الفترة احلالية، 
األســبوع  ســجلت  حيــث 
املاضــي أعلــى مســتوياتها 
علــى اإلطــالق منــذ نحــو 
عامــني، متخطيــة مســتوى 
٧٠ دوالرا للبرميــل، وذلــك 
بفضل التزام منظمة البلدان 
املصــدرة للنفــط وحلفاؤها 
من اخلارج (أوپيك+) بسقف 
اإلنتاج والقرارات التاريخية 
التي اتخذتهــا للحفاظ على 
األسواق، بالتزامن مع عودة 
حركة الســيارات إلى ما قبل 
اجلائحة في أميركا الشمالية 
وبعض دول أوروبا باإلضافة 

النشاط االقتصادي التدريجي 
فــي العديد مــن دول العالم، 
مشــيرا الــى أن مخزونــات 
الطاقــة قد تشــهد مزيدا من 
االنخفاضــات لتدعم املســار 

الصعودي ألسعار اخلام.
وأوضح أن تعافي الطلب 
على النفط اخلام قد يعود إلى 
مســتويات ما قبل اجلائحة 
بحلــول نهايــة ٢٠٢٢، إال أن 
تلك االحتماالت يشوبها بعض 
التخوفات من احتمالية زيادة 
اإلنتــاج من إيــران والتي قد 
حتد من االجتــاه الصعودي 
للنفط اخلام وزيادة املعروض 
النفطي، خصوصا مع إحراز 
إيران تقدما في محادثات إحياء 

اتفاقها النووي.
مــن جهــة أخــرى، ذكــر 

عونــي أن أســعار الذهب قد 
تراجعت إلى أدنى مستوياتها 
في أســبوع وجاء ذلك بفعل 
الضغط جراء ارتفاع الدوالر 
األميركي وترقب املستثمرين 
اجتماع االحتياطي الفيدرالي 

اليوم وغدا.
وأضاف عوني أن التداول 
مبنتجي النفــط والذهب في 
أوجهه خالل الفترة احلالية، 
السيما أن شــركة إن سي إم 
لالستثمار تشهد إقباال واسعا 
من املتداولني إلكترونيا لديها 
علــى هذيــن املنتجني، حيث 
إنهمــا يعتبــران مــن أكثــر 
املنتجات رواجا وشعبية في 
دول اخلليج ويشهدان أحداثا 
وتقلبات متكن املتداولني من 
تطبيق استراتيجيات مختلفة.

أحمد عوني

إلى حركة الطيران.
وأضاف عوني في تقرير 
أنه قد تشــهد أســعار النفط 
ارتفاعا خالل املرحلة املقبلة 
في ظل تكثيف حمالت التطعيم 
ضد ڤيروس كورونا وعودة 

باقي التفاصيل على موقع األنباء 
www.alanba.com.kw
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«الناتو» يرص الصفوف.. وبايدن: الدفاع عن أوروبا «التزام ُمقّدس»
عواصمـ  وكاالت: شاركت 
الدول األعضاء في حلف شمال 
األطلسي (الناتو) في «قمة 
لم شمل» في بروكسل أمس، 
التي تخللتها لقاءات جانبية 
مهمــة، مــع رغبــة الرئيس 
األميركــي جــو بايــدن فــي 
«إحياء» التحالفات التقليدية، 
وقررت رص صفوفها ملواجهة 
التي  «التحديدات اجلديدة» 

تفرضها روسيا والصني.
وحــاول بايــدن طمأنــة 
زعمــاء الــدول األعضاء في 
احللف، مؤكدا أن الدفاع عن 
أوروبا وتركيا وكندا «التزام 
مقدس» بالنســبة للواليات 
املتحدة، فيمــا ميثل حتوال 
ملحوظا عن تهديدات سلفه 
دونالد ترامب باالنسحاب من 

احللف العسكري.
وسعى بايدن مجددا، لدى 
وصوله إلى بروكســل بعد 
مشــاركته في قمة مجموعة 
الســبع في بريطانيــا، إلى 
حشد احللفاء الغربيني لدعم 
استراتيجية أميركية الحتواء 
الصعود العســكري للصني 
وكذلــك إظهــار الوحدة في 
مواجهة «العدوان» الروسي.

وقال «البند اخلامس التزام 
مقدس»، مشيرا إلى تعهد الدفاع 
اجلماعي للحلف عبر األطلسي، 

االلكترونية وتغير املناخ ال 
توجد امة وال قــارة ميكنها 
التعامل مــع هذه التحديات 

مبفردها.
وأعرب قادة احللف شمال 
األطلسي عن «قلقهم» حيال 
طموحــات الصــني املعلنــة 
وتطوير ترسانتها النووية 
ما يشــكل «حتديات ألسس 

النظام الدولي».
وقالوا في البيان اخلتامي 

«ما دامت روسيا ال تظهر أنها 
حتترم القانون الدولي وتفي 
بالتزاماتهــا ومســؤولياتها 
الدوليــة، ال ميكــن أن يعود 

الوضع إلى طبيعته».
ودعا زعماء الدول الـ ٣٠ 
إيران، إلى وقف كل أنشطة 
الباليســتية.  الصواريــخ 
واتفقوا على تعزيز دفاعهم 
املشترك «ضد كل التهديدات 

من كل اجلهات».

العالم أيضا، سيؤمن احللف 
األطلسي متويال في املرحلة 
االنتقالية لضمان اســتمرار 

تشغيله».
وفــي خطــوة للطــالق 
نهائيا مع سياســات ســلفه 
دونالــد ترامــب الــذي اتهم 
احللفــاء بالتهــرب من دفع 
مخصصاتهــم، قال الرئيس 
األميركي إن إدارته عازمة على 
فتح صفحــة تعاون جديدة 
مع الشــركاء الدفاعيني على 
الضفة املقابلة لألطلسي ضد 
أي تهديــدات مــن الصني أو 
روسيا، كما أكد بايدن التزام 
إدارته بتقدمي التمويل الالزم 
لدفع أنشــطة حلف شــمال 
األطلنطي إلى األمام كمظلة 
دفاعية جماعيــة، وقال إنه 
اطلع على وثيقة «ناتو ٢٠٣٠» 

ويؤيدها بقوة.
جاء ذلك خالل استضافة 
ســتولينبيرغ لبايــدن، في 
جلســة خاصــة «ملنتــدى 
بروكســل» الــذي عقد على 
هامش القمة. وقال إن إجمالي 
اإلنفاق الدفاعي األميركي في 
أوروبا وكندا ستتم زيادته 
بنحو ٢٦٠ مليار دوالر بدءا 

من العام احلالي.
ومن املقرر أن يلتقي بايدن 
غدا الرئيس الروسي ڤالدميير 

لقمتهم إن «طموحات الصني 
املعلنة وسلوكها املتواصل 
تشكل حتديات ألسس النظام 
الدولي املســتند إلى قواعد، 
وفي مجــاالت لهــا أهميتها 

بالنسبة إلى أمن احللف».
ونــددوا كذلــك بالتهديد 
املتنامي الذي يشكله تعزيز 
الترسانة العسكرية لروسيا 
ودعوا موســكو إلى احترام 
القانون الدولي. وأكدوا أنه 

وبخصوص االنســحاب 
من أفغانســتان، أعلنوا أنهم 
سيضمنون التمويل ملواصلة 
تشــغيل مطــار كابــول بعد 
العســكرية  انتهــاء مهمتهم 
في أفغانستان في وقت الحق 
هذه السنة. وجاء في البيان: 
«إقرارا بأهميــة مطار حميد 
كرزاي الدولي من أجل حضور 
ديبلوماسي ودولي دائم، ومن 
أجل تواصل أفغانســتان مع 

بوتــني فــي جنيــڤ، وهــي 
املرحلة األخيــرة من رحلة 
الرئيس األميركي اخلارجية 
األولى والتي تشــمل اليوم 
قمة مع رؤســاء مؤسســات 
دول االحتــاد األوروبــي في 

بروكسل.
وشهدت القمة اجتماعات 
ثنائيــة مهمة، حيــث التقى 
الرئيس الفرنسي اميانويل 
التركــي  ماكــرون نظيــره 
رجــب طيب اردوغان بهدف 
«توضيح» مســائل عدة في 
اخلــالف الفرنســي التركي 
خالل االعوام االخيرة، وفق 

ما افاد االليزيه.
واستمر االجتماع الثنائي 
٤٥ دقيقة في مقر حلف شمال 
االطلسي قبل البداية الرسمية 
لقمة احللف، وقالت الرئاسة 
الفرنســية إنــه كان «مكثفا 
وتناول مسائل في العمق».

القمة اجتماعا  وشــهدت 
مماثال بني اردوغان ورئيس 

الوزراء اليوناني.
كذلك اجتمعت املستشارة 
األملانيــة اجنيــال ميــركل 
وأردوغان على هامش القمة 
ملناقشة العالقات بني االحتاد 
االوروبي وتركيا ومن املتوقع 
ان يلتقي بايدن مع أردوغان 

في وقت الحق اليوم.

مبادرة «٢٠٣٠» تفتح فصالً جديداً في عالقات أعضائه .. وأميركا تزيد إنفاقها الدفاعي في الضفة املقابلة من األطلسي بنحو ٢٦٠ مليار دوالر

قادة دول «الناتو» في صورة تذكارية في ختام قمتهم في بروكسل  (أ.ف.پ)

وأضاف عقب وصوله بسيارته 
الرئاســية الســوداء «أود أن 
تعرف كل أوروبا أن الواليات 

املتحدة هنا».
وأردف بايدن «حلف شمال 
األطلسي مهم للغاية بالنسبة 

لنا».
وتابــع «اعتقــد أن خالل 
الســنتني املاضيتني، أصبح 
هناك إدراك متزايد أن لدينا 
حتديات جديدة. لدينا روسيا 
التي ال تتصــرف بالطريقة 
التي كنا نأملها، وكذلك األمر 

بالنسبة إلى الصني».
بدوره، طرح االمني العام 
حللــف االطلســي النروجي 
ينس ســتولتنبرغ مبادرة 
«الناتــو ٢٠٣٠» التي اعدها 
بشــأن سياســات احللــف 
انهــا  املســتقبلية، مؤكــدا 
ســتفتح فصــال جديــدا في 

العالقات عبر االطلسي.
كلمتــه  فــي  واضــاف 
االفتتاحية لقمة احللف املكون 
مــن ٣٠ عضوا «اننا جنتمع 
في حلظــة محورية حللفنا 
واليوم سنفتح فصال جديدا 
في عالقاتنا عبر االطلسي».
واوضــح انــه فــي ظــل 
املنافســة اجليوسياســية 
املتزايــدة وعدم االســتقرار 
االقليمي واالرهاب والهجمات 

إيران تستبعد التوصل إلى اتفاق 
في جولة مفاوضات ڤيينا احلالية

عواصم - وكاالت: استبعدت اخلارجية 
اإليرانيــة امس، أن تكون جولة املفاوضات 
النووية، التي تستضيفها ڤيينا حاليا، هي 
األخيرة، أو أن تسفر عن اتفاق إلعادة إحياء 

االتفاق النووي.
ونقلت وكالة أنباء اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية (إرنا) عن املتحدث باسم اخلارجية 
سعيد خطيب زاده القول إنه «التزال هناك 
بعض التفاصيل الفنية والقانونية والتنفيذية 
وما إلى ذلك»، معتبرا أن هذه التفاصيل «ال 

تقل أهمية عن القضايا الرئيسية».
وشــدد على أنه «من الضروري أن تقدم 
الواليات املتحدة الضمانات الالزمة لعدم تكرار 
ما حدث من تصرفات في عهد الرئيس السابق 
دونالد ترامب». وأكد أن «طريق املفاوضات 
ليس مســدودا» وأن احملادثات ماضية إلى 

األمام في ظل جدية جميع األطراف.
وقال: «من املستبعد أن تكون هذه اجلولة 
مــن محادثــات ڤيينا هي اجلولــة األخيرة، 
وســيتعني على الواليــات املتحدة أن تتخذ 

قراراتها».
مــن جهته، قال عبــاس عراقجي، رئيس 
الوفد اإليراني، إلى املفاوضات لهيئة اإلذاعة 
والتلفزيون احلكومي اإليراني: «إننا لســنا 

في عجلة من أمرنا ولم نضع موعدا نهائيا 
ألنفسنا».

واستبعد عراقجي التوصل إلى اتفاق في 
اجلولة اجلديدة من احملادثات، قائال: «يجب 
أن نتوصل إلــى اتفاق جيد، ويتم التوصل 
إلى االتفاق اجليد عندما يتم إنهاء مخاوفنا 
املهمة وحتقيق أهدافنا الرئيســية، وبدون 

حتقيق ذلك، نحن لن نتفق بتاتا».
وأضــاف رئيس الوفد اإليراني املفاوض 
أنه من وجهة نظر إيران «اتفاق جيد، عندما 
يتضمن متطلباتنا الرئيسية واملهمة واملواقف 

التي أعلنا عنها حتى اآلن».
مــن جهة أخرى، انضمــت املدمرة «دنا» 
وكاسحة األلغام «شاهني» إلى أسطول اجلنوب 
التابــع للقوة البحرية للجيش اإليراني في 

بندر عباس صباح امس.
ومت جتهيز املدمرة إيرانية الصنع متاما 
مبجموعــة متنوعة من املعدات ومنظومات 
الدفاع والهجوم املصنوعة محليا. وتتمتع 
بالقدرة علــى اإلبحار ملســافات طويلة في 
البحار واحمليطــات، والقــدرة على البحث 
واالستكشاف واالستطالع واملراقبة والتصدي 
وتدميــر أي تهديد جوي أو بحري أو حتت 

سطح املاء إذا لزم األمر.

انضمام املدمرة «دنا» وكاسحة األلغام «شاهني» للقوات البحرية اإليرانية

فعالية«نوفافاكس» ٩٠٪ ضد «كورونا» ومتحوراته 
و«الصحة العاملية»: وعود «G٧» غير كافية

عواصم - وكاالت: قالت شركة نوفافاكس 
األميركية امــس، إن لقاحها املضــاد لفيروس 
كورونا فعال بنســبة تزيد علــى ٩٠٪ مبا في 
ذلك ضد املتحورات، وذلك بعد دراسة أجريت 

على نطاق واسع في الواليات املتحدة.
وأضافت الشركة في بيان أن اللقاح «أظهر 
حماية بنســبة ١٠٠٪ ضد األمراض املتوسطة 
والشديدة و٩٠٫٤٪ في اإلجمال» مشيرة إلى أن 
«الدراسة شملت ٢٩٫٩٦٠ مشاركا في ١١٩ موقعا 
في الواليات املتحدة واملكسيك لتقومي فعالية 

اللقاح وسالمته واملناعة التي يوفرها».
وقالت الشركة التي تتخذ في ماريالند مقرا 
إنها تعتزم التقدم بطلب للحصول على موافقة 
الهيئات الناظمة بحلول الربع الثالث من العام 
٢٠٢١. وأضافت أنه بعد ذلك، ستوفر ١٠٠ مليون 
جرعة شهريا بنهاية الربع الثالث و١٥٠ مليون 

جرعة شهريا بنهاية العام.
يأتــي هــذا فيما وعــدت الــدول األغنى في 
العالــم خالل قمة مجموعة الســبع، بتقاســم 
مليــار جرعة من اللقاح املضاد لكوفيد-١٩ مع 
الــدول الفقيرة لكن هــذه البادرة اعتبرت غير 
كافية لدى شــركائها ومنظمة الصحة العاملية 

واملنظمات غير احلكومية التي اعتبرتها قليلة 
جدا ومتأخرة كثيرا.

وقــال مدير عــام منظمة الصحــة العاملية 
ادهانــوم غيبريســوس «نرحــب  تيــدروس 
باإلعالنات السخية عن هبات باللقاحات ونشكر 
القادة. لكن نحن بحاجة الى أكثر من ذلك وبشكل 
أسرع». كما دعا كارل بيلدت املبعوث اخلاص 
ملنظمــة الصحة العاملية لآللية الدولية املكلفة 
تسريع الوصول إلى أدوات مكافحة كوفيد إلى 

«التحرك اآلن».
من جهة أخرى، حضر رؤســاء مؤسســات 
االحتــاد األوروبــي الثالث البرملــان األوروبي 
ومجلس االحتاد األوروبي واملفوضية األوروبية 
امس، حفل التوقيع الرســمي لالئحة (شهادة 
كوفيــد الرقمية) التابعــة لالحتاد وذلك إيذانا 

بنهاية العملية التشريعية.
وقال رئيس البرملان األوروبي ديڤيد ساسولي 
ورئيس املفوضية األوروبية أورسوال فون دير 
الين ورئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا 
الذي تتولى بالده الرئاسة احلالية لالحتاد في 
بيان مشترك «ان شهادة كوفيد الرقمية لالحتاد 

األوروبي هي رمز ملا متثله أوروبا».

قادة أوروبا يوّقعون الئحة «شهادة كوفيد الرقمية»

(أ.ف.پ) مظاهرة ضد قيود اإلغالق في ساحة البرملان في لندن 

فلسطني: حتذيرات من «االنفجار» بسبب «مسيرة األعالم»
عواصــم - وكاالت: علــى وقــع الدعــوات 
لالنتفاضة والنفير العام التي أطلقتها الفصائل 
الفلســطينية اعتراضــا علــى االســتفزازات 
اإلســرائيلية من خالل «مسيرة األعالم» التي 
ينــوي اليمني املتطرف اإلســرائيلي تنظيمها 
اليوم، في شــوارع القدس احملتلــة، مبا فيها 
البلدة القدمية، قالت وزارة اخلارجية واملغتربني 
الفلسطينية إن هذا تهديد مباشر للجهود املبذولة 

لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني».
وحذرت الوزارة - في بيان، امس، أوردته 
وكالة األنباء الفلسطينية «وفا» من مغبة إجراء 
هذه املسيرة االستفزازية ومخاطرها ونتائجها 
على اجلهــود املبذولة لتثبيت التهدئة ووقف 
العدوان وجهود إحياء عملية السالم، معتبرة أن 
ذلك امتداد العتداء قوات االحتالل املتواصل ضد 
املدينة املقدسة ومقدساتها ومواطنيها، وجزء 

ال يتجزأ من عمليات تهويد القدس احملتلة.
وأدانت عمليات الهدم التي نفذتها جرافات 
االحتالل امس، في قرية ديرشرف غرب مدينة 
نابلــس، والتــي أدت لهدم ٧ محــالت جتارية 
وزراعية بحجــة عدم الترخيــص، كما أدانت 
إقــدام قوات االحتالل على هدم خيام ســكنية 
بدوية قرب قرية الطيبة شــرق رام اهللا تأوي 

١٥ مواطنا ضمن مخطط إلخالء وتهجير جميع 
التجمعــات البدوية في املنطقــة الواقعة بني 

محافظة رام اهللا والبيرة وأريحا.
وأدانت أيضا مواصلة جرافات قوات االحتالل 
جتريف أراض فلسطينية قرب مدخل حزما لشق 
طريق ألغراض عسكرية، وجتريف مساحات 
واسعة من أراضي املزارعني الفلسطينيني في 

جيوس ألغراض التوسع االستيطاني.
وفي السياق، دعت فصائل منظمة التحرير 
الفلســطينية واللجان الشعبية في لبنان إلى 
إضراب عام اليوم واملشــاركة في يوم غضب 
شامل، رفضا للممارسات اإلسرائيلية في القدس 

وكل األراضي الفلسطينية.
وقالت الفصائل، في بيــان صحافي امس، 
أوردتــه «الوكالة الوطنية لإلعــالم»، إن ذلك 
يأتي «تعبيرا عن االستنكار والرفض ملمارسات 
العدو الصهيوني ضد أهلنا وشعبنا في أرض 
فلسطني، وتأكيدا على وحدة شعبنا الفلسطيني 
داخل الوطن وفي الشتات واستنكارا للعدوان 
الصهيوني املســتمر على أهلنا وشــعبنا في 
القدس الشريف وفي كل األراضي الفلسطينية، 
والتزاما بقرار القيادة الفلســطينية املركزية 

في الوطن».

ودعت الفصائل «أبناء الشعب الفلسطيني 
للمشــاركة الواســعة في الفعاليات الوطنية 
واجلماهيرية من خالل املسيرات والتظاهرات 
واالعتصامات ورفع األعالم الفلسطينية فوق 
أســطح وشرفات املنازل، وعلى مقار ومكاتب 
ومراكز فصائل منظمة التحرير واملؤسســات 
الوطنية واألهلية التابعة لها داخل املخيمات 

الفلسطينية في لبنان».
من جهة أخرى، اعتقلت قوات االحتالل امس، 
٩ فلسطينيني من الضفة الغربية. وذكرت «وفا» 
أن القوات اعتقلت ٤ فلســطينيني من اخلليل 
بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها، كما اعتقلت 
٤ أشــخاص آخرين من جنني، ومن بيت حلم، 
اعتقل االحتالل اإلسرائيلي فلسطينيا بعد أن 
داهــم منزله مبنطقة واد أبوفريحة في مدينة 

بيت ساحور.
إلى ذلك، اقتحم ٨٠ مستوطنا، باحات املسجد 
األقصــى املبــارك، بحمايــة شــرطة االحتالل 

اإلسرائيلي.
وأوضحت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، 
أن املســتوطنني اقتحموا باحــات األقصى من 
جهة باب املغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا 

جوالت استفزازية.

االحتالل يعتقل ٩ من الضفة.. و٨٠ مستوطناً يقتحمون باحات «األقصى»

إسرائيل تترقب أجندة رئيس الوزراء اجلديد 
ونتنياهو: سنعود بأسرع مما يعتقدون

القدسـ  أ.ف.پ: استيقظت 
إسرائيل امس على حكومة 
جديــدة برئاســة اليمينــي 
املتطرف نفتالي بينت الذي 
ســتتجه إليه األنظار خالل 
ســعيه إلى ترجمــة وعود 
ائتالف «التغيير» على أرض 
الواقع بعد أن طوت ١٢ عاما 
من حكم بنيامني نتنياهو.

الذي  وأطاح االئتــالف، 
يضــم أحزابــا إســرائيلية 
متباينــة فــي توجهاتهــا 
وتشــكيلة من قدامى القادة 
السياسيني وعددا كبيرا من 
النســاء، بنتنياهو بعد أن 
اجتمعت أطرافه حول مهمة 

إنهاء حياته السياسية.
ووســط ترحيــب عاملي 
أكدت فرنسا على لسان وزير 
خارجيتها جان إيف لودريان 
«التزامها الراسخ بأمن دولة 
إســرائيل، وتصميمها على 
العمــل معهــا للحفاظ على 
األمن واالستقرار اإلقليميني».
كمــا هنأ كل مــن رئيس 
املجلــس األوروبي شــارل 
ميشال واملستشارة األميركية 
أنغيال ميركل ورئيس الوزراء 
الكنــدي جاســنت تــرودو 
ووزير اخلارجية البريطاني 
دومينيك راب رئيس الوزراء 

اإلسرائيلي اجلديد.
وأمــس، كتــب الرئيس 
الروســي ڤالدمييــر بوتني 
في رسالة نشرها الكرملني 
متوجها إلــى بينت بعد أن 

العدائي» مــع أوروبا الذي 
اتهــم بنيامــني نتنياهــو 

بتعزيزه.
وســلم رئيس الــوزراء 
املنتهيــة واليتــه بنيامــني 
نتنياهو السلطة في إسرائيل 
الــوزراء  لرئيــس  امــس 
اجلديــد نفتالي بينت لكنه 
مازال متحديا، حيث تواجه 
احلكومة اجلديدة توترا مع 
الفلســطينيني بخصــوص 
مسيرة للمتطرفني اليهود.

وبعد دقائق من اجتماعه 
مــع بينــت، كــرر نتنياهو 

اإلطاحة بنتنياهو، بتشكيل 
احلكومــة االئتالفيــة بعــد 
انتخابات ٢٣ مارس، والتي 
كانت رابــع انتخابات عامة 

في إسرائيل خالل عامني.
االحتفــال  مــن  وبــدال 
التقليدي مبناســبة تســلم 
بينت مكتب رئيس الوزراء، 
عقد نتنياهو اجتماعا بسيطا 
هنــاك مــع وزيــر الدفــاع 
الســابق، الذي يرأس حزب 
يامينا (إلى اليمني) القومي 
املتطرف إلطالعه على شؤون 

تسيير احلكومة.

تعهــده بإســقاط احلكومة 
اجلديــدة التي نالــت الثقة 
مبوافقــة ٦٠ نائبــا مقابــل 
٥٩ في البرملان اإلسرائيلي 

(الكنيست).
فــي  نتنياهــو  وقــال 
تصريحــات علنية ألعضاء 
الكتلــة البرملانيــة حلزبــه 
ليكود «ســيحدث في وقت 

أقرب مما يعتقده الناس».
وتوج التحالف بني أحزاب 
ميينية ووسطية ويسارية 
وعربية، مع قواسم مشتركة 
ال تكاد تذكر سوى الرغبة في 

رئيس احلكومة املنتهية واليته يسلم مهامه لبينيت خالل اجتماع خالفا للبروتوكول

الرئيس اإلسرائيلي رؤوفني ريفلني متوسطا رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير اخلارجية يائير البيد في صورة جماعية للحكومة اجلديدة    (رويترز)

هنأه «آمل أن يســهل عملك 
على رأس احلكومة مرحلة 
جديدة من التعاون الثنائي 
البناء في جميع املجاالت»، 
معتبرا أن التعاون الروسيـ  
اإلسرائيلي سيعزز «السالم 
واألمن واالستقرار في الشرق 

األوسط».
وفي لقاء جمعه مبوظفي 
وزارة اخلارجية، تعهد يائير 
البيد الــذي تســلم حقيبة 
اخلارجية بتحسني العالقات 
مــع احلــزب الدميوقراطي 
األميركي، وإنهاء «التعامل 
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

 سماح احلكومة بإنتاج «أشباه األلبان»
يثير اجلدل: أشباه بشر وشبه حياة

عواصمـ  وكاالت: بعد اجلدل الواسع الذي 
اثارته عبوات زيت الزيتون الصغيرة املعبأة 
في أظرف صغيرة بســعة ٢٠ ملم، أثار قرار 
احلكومة السورية بالسماح بتصنيع «أشباه 
األلبان واألجبان»، انتقادات واسعة في دليل 
جديد على انهيار األوضاع االقتصادية بشكل 

غير مسبوق. 
القرار الذي أصدرته وزارة التجارة الداخلية 
وحماية املســتهلك، وسط ارتفاع في أسعار 
األلبان واحلليب ومشــتقاته، يسمح ملعامل 
األلبان واألجبان بتصنيع منتجات «أشــباه 
األلبان واألجبان»، ويعرفها بأنها «منتجات 
غذائية يدخل في تركيبها األساسي احلليب 
ومشتقاته ويضاف إليه حسب الرغبة الزيوت 
النباتية غير املهدرجة، النشاء املعدل، أمالح 

استحالب، منكهات غذائية مسموحة».
واشــترطت الوزارة علــى املعامل «عدم 
خلط» خطوط إنتاجها من منتجات األلبان، 
مبنتجات «أشباه األلبان» وعدم تسمية تلك 
املنتجات بأســماء منتجــات احلليب كاللنب 
واللبنة، واســتبدالها مبصطلحات تتناسب 
مع طبيعة املــادة مثل: «كرمي مالح، حامض 
قابل للدهن، تركيبة، قوالب تغطية.. الخ».

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن أمني سر 
جمعية حماية املســتهلك في دمشق وريفها 
عبــد الرزاق حبزه، قولــه إن ذلك النوع من 
«أشباه األلبان» هو ما يعرف في السوق باسم 
«لنب سكب» وكان يباع على أنه «لنب بلدي»، 

ويصنع من «حليب البودرة مع املستحلبات 
والنشاء والزيوت النباتية».

ويشــير إلــى أنــه أقــل تكلفة مــن اللنب 
«البلدي»، وبالتالي ســعره أقل، لكن قيمته 
الغذائية أقل أيضا، ومن مواصفاته أنه يدوم 
أكثر مــن اللنب البلدي، إذ ال يتعرض للتلف 
بسرعة، وهذا ناجت عن عدم وجود خلية حية 

فيه، حسب حبزه.
ويــرى حبزه أن ارتفاع أســعار احلليب 

ومشتقاته هو الدافع وراء القرار.
مع تداول القرار، بدأت تنتشر صفة «أشباه» 
في مجاالت عدة كأشــباه البشر، وخاصة أن 
معظم التعليقات على القرار تركزت حول أنه 
موجه للفئة غير القادرة على شراء منتجات 
األلبان األصلية، حيث وصل وســطي سعر 
كيلو احلليب منزوع الدســم إلى ١٣٠٠ ليرة، 

بينما تقدر منتجاته بأضعاف ذلك.
تقول إحدى الصحافيــات عبر صفحتها 
في الفيسبوك: «احلكومة التي جتيز صناعة 
أشباه اللنب، واحلليب واجلنب، لذوي الدخل 
احملدود، ترانا أشــباه بشر.. اللنب واحلليب 
للطبقة الغنية، وأشــباه اللنب واحلليب ملن 

يشبههم».
 ويختصر أحدهم: «شبه راتب لشراء شبه 

جبنة، من أجل شبه حياة».
وثمة من رأى أن القرار هو نوع من «شرعنة 
الغــش» إذ أن اللــنب املغشــوش موجود في 

األسواق وبكثرة.

(انترنت) أحد احملال التجارية يحدد الكمية املمكن شراؤها لكل زبون 

وزيرا خارجية مصر وقطر يؤكدان أهمية التضامن العربي
مع مصر والسودان بقضية سد النهضة

القاهرة ـ خديجة حمودة

أعــرب وزيــر اخلارجيــة 
املصري سامح شكري، ونائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 
الشــيخ  القطري  اخلارجيــة 
بــن عبدالرحمــن آل  محمــد 
ثاني، عن االرتياح ملا شهدته 
العالقات املصرية- القطرية 
من تطورات إيجابية في أعقاب 
التوقيع على «بيان العال» في 

٥ يناير ٢٠٢١.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي 
عقده وزير اخلارجية سامح 
شكري امس في مستهل زيارته 
إلى دولة قطر، مع نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير اخلارجية 
القطــري الشــيخ محمــد بن 
عبدالرحمــن آل ثانــي، وذلك 
في لقاء منفرد مطول بينهما، 
أعقبه جلسة مباحثات رسمية 

بحضور وفدي البلدين.
وصرح السفير أحمد حافظ، 
املتحدث الرسمي باسم وزارة 
اخلارجيــة، بــأن الوزيريــن 
اتفقــا على أهمية املضي قدما 
في اتخاذ التدابير واإلجراءات 
الالزمة للبناء على ما حتقق من 
خالل إعادة تفعيل أطر التعاون 
الثنائي املختلفة واالستمرار 
في عقد آليات املتابعة القائمة 
ســعيا نحــو تســوية جميع 
القضايــا العالقة بني البلدين 

خالل الفترة املقبلة.
وقال السفير أحمد حافظ، 
املتحدث الرسمي باسم وزارة 
اخلارجية إن وزير اخلارجية 
سامح شكري، ونائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير اخلارجية 

والشعبني الشقيقني.
وأضــاف حافظ ـ في بيان 
صحافــي ـ أن اللقــاء تنــاول 
أبرز التحديــات الراهنة التي 
تواجه الدول العربية واحمليط 

من تطلعات نحو تعزيز األمن 
واالســتقرار ودفــع عجلــة 

التنمية.
وأوضح أنه سيتم التطرق 
كذلك إلى االجتماع التشاوري 
املقــرر عقده اليــوم في إطار 
جامعة الدول العربية للتباحث 
حــول أبرز القضايــا العربية 
وسبل التعاطي مع التدخالت 
اخلارجيــة الضــارة باألمــن 
القومي العربي، وكذلك أهمية 
التأكيد على التضامن العربي 
مــع مصــر والســودان خالل 
الدورة غير العادية للمجلس 
الوزاري املقرر انعقادها حول 
قضية سد النهضة اإلثيوبي.

وأشار السفير أحمد حافظ، 
إلى أن املباحثات تناولت أيضا 
رؤى ومواقف البلدين إزاء أهم 
القضايا ذات االهتمام املشترك 
علــى الصعيديــن اإلقليمــي 

والدولي.

اإلقليمي، وما يستوجبه ذلك 
من ضرورة تكثيف التنسيق 
والتشاور وتعزيز آليات العمل 
املشترك مبا يسهم في حتقيق 
ما تصبو إليه الشعوب العربية 

أعربا عن االرتياح ملا شهدته عالقات البلدين من تطورات إيجابية

جلســة مباحثات رسمية بني وزير اخلارجية املصري سامح شــكري ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية 
القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بحضور وفدي البلدين في الدوحة أمس

القطــري الشــيخ محمــد بن 
عبدالرحمــن آل ثانــي، اتفقا 
على دفع أوجه التعاون الثنائي 
فــي القطاعــات ذات األولوية 
مبا يحقــق مصالــح البلدين 

تشكيل احلكومة يدخل مرحلة عض األصابع ومبادرة بري مستمرة للرمق األخير
بيروت - عمر حبنجر

تشــكيل  لعبــة  دخلــت 
احلكومة اللبنانية طورا جديدا، 
عنوانه يعتذر الرئيس املكلف 
عن التأليف أو ال يعتذر، فيما 
العصــف االجتماعي يشــتد، 
نتيجة ارتفاع ســعر الدوالر 
األميركي من ٦ آالف ليرة في 
فترة التكليف قبل ٨ أشهر الى 

١٥ ألفا، وما يزيد.
وبات واضحا ان املساكنة، 
بني رئيس اجلمهورية ميشال 
عون، وصهره جبران باسيل، 
وبني الرئيس املكلف ســعد 
احلريري باتت مستحيلة، وما 
يجري اآلن أشبه بلعبة عض 
األصابــع ومن يصرخ «آخ» 
أوال. والرئيس عون يدير دفة 
احلكم بيدي النائب باسيل، 
وعبر حكومة تصريف أعمال، 
صرف غيابها مقومات الدولة 
وأعمــار اللبنانيني، وســط 
غيــاب املعارضــة اجلــادة، 
اخلائفة على تقلص أسهمها 
الشعبية حتت تأثير املزايدات 
الطائفيــة املســتعارة «غب 

الطلب».
الســجال اإلعالمــي بــني 
التيار احلــر جبران  رئيــس 
باسيل، وبني املعاون السياسي 

عــن البديل، في حــال اعتذار 
احلريري؟ هل لديهم بديل مقنع 
وحقيقي قادر علــى مواجهة 
تداعيات األزمــة االقتصادية 
ومخاطــر  واالجتماعيــة 
االنهيار واملعاناة، التي تواجه 
اللبنانيني على كل الصعد؟ هل 
لديهم بديل موضوعي وجدي 
يستطيع حماية جوهر اتفاق 

الطائف وتوازناته؟
وأضاف: شو ها املزح، ليس 
هكذا متشي األمور، وليس بهذه 
اخلفــة يتم التعاطي مع ملف 

وليد جنبــالط ورئيس تيار 
«املــردة» ســليمان فرجنيــة 
ونائب رئيــس املجلس إيلي 
الفرزلي، وعليهم إقناع الفقراء 
واملعترين الذيــن يقفون في 
الطوابير أمام محطات الوقود 
والصيدليــات»، خالصــا الى 
القول: «ان مبادرته مستمرة 
حتى الرمق األخير، علما انها 
ليست قرآنا وال إجنيال، لكنها 
الفرصة األخيرة، وأنا متمسك 

بها حتى النهاية».
املصــادر املتابعة، ذكرت 
ان بري طلــب من احلريري 
التريــث باالعتــذار، وأصــر 
على ربط االعتذار بالتوافق 
مــع احلريري علــى البديل، 
احلاصل على غطاء الطائفة 
الســنية، لئال تتكرر جتربة 
حسان دياب رئيس حكومة 
تصريف األعمال، وهو ال يريد 
تســليم زمام البلد للرئيس 
ميشال عون وصهره جبران 
باسيل، وال إعطاءهما فرصة 
الظهور مبظهر املنتصر. وال 
يريد ان يكون البديل واحدا 
من األسماء التي اقترحها عون 
وباســيل، معتبــرا ان احلل 
ال ميكــن ان يكون بتســمية 
رئيس حكومة من جو ٨ آذار، 
ال يحظى بالتوافق وبالغطاء 

تشــكيل احلكومة، في حلظة 
مصيرية ال تتحمل املناورات 

والتجارب».
وقال: إن «مســألة تغيير 
الرئيس املكلف هي أكثر تعقيدا 
مما يفترض البعض. عليهم أن 
يقنعونــي بالبديل، ويقنعوا 
أيضــا األمــني العــام حلــزب 
اهللا الســيد حســن نصراهللا 
واملجلس الشــرعي اإلسالمي 
األعلــى واملجلس اإلســالمي 
الشــيعي األعلــى ورئيــس 
احلزب «التقدمي االشتراكي» 

السني الكامل، ألن هذا األمر، 
لن يساعد في إخراج البلد من 
األزمة، ورمبــا هنا املقصود 
النائب فيصــل كرامي نائب 
طرابلــس، العميــق الصلــة 
بدمشق، ويبدو ان بري ارتاح 
كثيرا ملوقف املجلس الشرعي 

األعلى الرافض لالعتذار.
نائب رئيس تيار املستقبل 
د.مصطفى علوش اعتبر من 
جهته، ان مبادرة بري مستمرة، 
والقناعــة علــى حالهــا لدى 
الرئيس احلريري، بتشــكيل 
حكومــة دون ثلــث معطــل، 
واملشــكلة األكبــر بالنســبة 
للرئيس عون، هي السيطرة 
على احلكومة، تشبثا برئاسة 
اجلمهورية من جانب النائب 

باسيل!
ومن جهته، قال البطريرك 
املارونــي بشــارة الراعي في 
افتتاح الســينودس السنوي 
في بكركي: ان اإلهمال الكامل 
من املسؤولني في الدولة أدى 
ويؤدي إلى تعطيل الســلطة 
املتمثلة باحلكومة  اإلجرائية 
بهذا الواقع الذي نعيشه أفقر 
نصف الشعب اللبناني وقضى 
على الطبقة الوســطى وأتاح 
لقلة أن تصبح أكثر ثراء وهجر 

خيرة قوانا احلية.

الراعي: إهمال املسؤولني عّطل مقدرات الدولة

(محمود الطويل) رئيس مجلس النواب نبيه بري مستقبال في عني التينة وزير الداخلية محمد فهمي 

لرئيــس مجلس النواب نبيه 
بري، النائب علي حسن خليل، 
املعاقبــان من قبــل الواليات 
املتحدة، عكس التوتر القائم 
بني رئاسة اجلمهورية ورئاسة 
مجلس النواب أيضا، ونقلت 
مصادر متابعــة عن الرئيس 
بــري انزعاجــه مــن طريقة 

التعامل مع مبادرته.
وتعليقــا علــى محاوالت 
دفــع الرئيــس املكلف ســعد 
احلريــري لالعتذار، تســاءل 
بري عبر جريدة «اجلمهورية» 

عون: لبنان ميلك خيارات عدة 
في حال عدم جتاوب إسرائيل 

مع مفاوضات ترسيم احلدود

منتدى وكاالت ترويج االستثمار في أفريقيا:
٧ توصيات مهمة لتعزيز االستثمارات في القارة

بيروت - داود رمال

أبلغ رئيس اجلمهورية العماد ميشــال عون أمس الوسيط 
األميركي لعملية التفاوض غير املباشر في شأن ترسيم احلدود 
اجلنوبية السفير جون دوروشــيه، رغبة لبنان في استمرار 
املفاوضات غير املباشرة في الناقورة بوساطة أميركية واستضافة 
دولية، وذلك بهدف الوصول الى تفاهم حول ترســيم احلدود 
البحرية، على نحو يحفظ حقوق األطراف املعنيني باالستناد الى 
القوانني الدولية. وطلب عون من الوسيط األميركي ان ميارس 
دوره للدفع نحو مفاوضات عادلة ونزيهة، ومن دون شــروط 
مســبقة ألن ذلك يضمن قيام مفاوضات حقيقية مستندة الى 
احلق الذي يسعى لبنان الى استرجاعه. وأعرب عون عن أمله 
في ان تلقى املساعي التي سوف يبذلها السفير دوروشيه مع 
املسؤولني اإلســرائيليني، نتائج إيجابية، آخذين في االعتبار 
وجود حكومة جديدة في إسرائيل األمر الذي يتطلب رمبا جهدا 
إضافيا لعدم حصول املزيد من التأخير في املفاوضات التي ال 

ميكن إلسرائيل أن تفرض وجهة نظر أحادية على مسارها.
وشدد عون على انفتاح لبنان على األفكار املطروحة ضمن 
إطار السيادة اللبنانية الكاملة برا وبحرا، الفتا الى ان لدى لبنان 
خيــارات عدة في حال عدم جتاوب اإلســرائيليني مع اجلهود 

املبذولة لتحريك املفاوضات.

شرم الشيخ ـ ناهد إمام

قال املستشار محمد عبد الوهاب، 
الرئيــس التنفيــذي للهيئــة العامة 
لالستثمار واملناطق احلرة املصرية، 
إنه بنــاء على ما دار من مناقشــات 
خــالل جلســات منتــدى «وكاالت 
ترويج االســتثمار في أفريقيا» فقد 

مت االتفاق على ســبع من توصيات، 
لتعزيز التعاون االستثماري والتجارة 

البينية بني الدول األفريقية.
وتضمنــت التوصيــات تدشــني 
مجلس استشــاري قبل نهاية العام 
احلالــي يضــم ممثلني عــن هيئات 
االستثمار األفريقية والقطاع اخلاص، 
وبعض بيوت اخلبرة العاملية لتقدمي 

اخلبــرات الفنية واإلدارية اخلاصة، 
بصياغة الفرص االستثمارية وإبراز 
املزايا النسبية للدول األفريقية وآليات 

الترويج لها.

التفاصيل على موقع األنباء :
www.alanba.com.kw
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(هاني الشمري) «األزرق» يريد تكرار فوزه على الصني تايبيه  

مواجهات حاسمة للعراق 
والسعودية واإلمارات

تخوض منتخبات العراق والســعودية واإلمارات اليوم 
مواجهات حاسمة في التصفيات املزدوجة املؤهلة لكأس آسيا 

٢٠٢٣ والدور الثالث من كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر.
ويتنافــس منتخبا العراق (١٧ نقطة) وإيران (١٥) خلطف 
بطاقة التأهل املباشــرة عندما يلتقيان على ستاد علي بن 
محمد في عراد ضمن املجموعة الثالثة. ويلتقي أيضا منتخب 
البحرين (١٢) مع هونغ كونغ (٥) على ستاد البحرين الوطني 
بالرفاع. وكانت نتيجة مباراة الذهاب فوز العراق على إيران 

بهدفني مقابل هدف.
ويستعد املنتخب السعودي حلجز مقعده في الدور الثالث 
عندمــا يواجه نظيره األوزبكي على ملعب مرســول بارك 
بالرياض في ختام منافســات املجموعة الرابعة. ويتصدر 
األخضر مجموعته برصيد ١٧ نقطة، بينما يحتل أوزبكستان 
مركز الوصافة برصيد ١٥ نقطة، ثم فلسطني في املركز الثالث 
برصيد ٧ نقاط وبفارق األهداف عن سنغافورة، فيما يقبع 

اليمن في املركز األخير برصيد ٥ نقاط.
وفي املجموعة نفســها يلتقي املنتخب الفلسطيني مع 
نظيره اليمني في التوقيت نفســه علــى ملعب امللك فهد 

الدولي بالرياض.
وتتطلع اإلمارات الى الفوز وحده من أجل انتزاع املركز 
األول والتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا والدور احلاسم 
من تصفيات املونديال، عوضا عن دخول حسابات املركز الثاني.
وفي املجموعة األولى التي تقام مبارياتها في الشــارقة، 
تتطلع الصني الثانية (١٦ نقطة) الى الفوز على ســورية (٢١) 
التي ضمنت التأهل في الصدارة، من أجل مرافقتها رسميا 

الى الدور النهائي لتصفيات املونديال.

عناد: نلعب دون ضغوط ونسعى إلى وضع النقاط على احلروف
املنتخبات مع منتخبي اليابان 

وسورية الذي تأهل.
فيتال: الفوز فقط

وأكد مدرب منتخب األردن 
فيتال بوركلمانز أن حتقيق 
الفوز هو هدف الفريق الوحيد 
اليوم من أجل التأهل إلى الدور 
النهائي لتصفيات املونديال، 
والتأهل مباشــرة إلى كأس 

آسيا.
واضاف: «نعلم أن حتقيق 
٧ نقاط سيقودنا إلى التأهل، 
وجنحنا في حصد ٤ نقاط، 
اليوم»،  وسنحصد ٣ نقاط 
مشيدا مبســتوى املنتخب 
أنه يلعب  األسترالي، مؤكدا 
بتشكيل مختلف من مباراة 
ألخرى، لكنه ال يغير طريقة 
لعبه، والتي درسها اجلهاز 
الفني للمنتخب األردني جيدا.

وأعلــن فيتال أن املدافع 
محمــد الدميري بات خارج 
حسابات اجلهاز الفني بداعي 

اإلصابة.

بذلك االنتصارات في جميع 
مباريات املجموعة الثانية.

املؤمتر  ارنولد في  وقال 
الصحافي: «نواجه منتخبا 
قويا، لكن املنتخب األسترالي 
في حال ظهوره باملســتوى 
املعروف عنه سيحقق الفوز».
وشــدد علــى أن األداء 
سيفرض نفسه على النتيجة، 
مؤكدا أن املنتخب األسترالي 
مســتواه يتطور من مباراة 
إلى أخرى، لذلك كان من أول 

فــي تايبيه تتابــع الالعبني 
وتدعمهــم». «الكويت لديها 
اآلن مدرب جديد وأتوقع أنه 
كذلك يتطلع للفوز رغم فقدان 

أمل التأهل».
 أرنولد: نواجه منتخبًا قويًا

املنتخب  أكــد مــدرب 
أرنولد  األســترالي غراهام 
املنتخب  أن فريقه يواجــه 
األردني من أجل حتقيق الفوز، 
وحصد النقطة الـ٢٤ ليحقق 

انه «في مباراتنا األخيرة أمام 
النهاية،  قاتلنا حتى  أستراليا 
ولم نستسلم»، الفتا إلى انه 
يقوم بإجراء بعض التغييرات 
على التشكيلة وإشراك العبني 
شباب من أجل اكتساب اخلبرة.

ورفض وانغ املقارنة بني 
هذه املباراة ومباراة الذهاب 
التي انتهت بفوز األزرق ٩-٠، 
وقــال: «كل األمور تختلف 
اآلن، واجلــو العام للفريق 
ايجابي حاليــا، واجلماهير 

يعتبر مغامرة، بل مهمة قد 
أجنح فيها وقد أفشل. رافضا 
تايبيه  اعتبار مباراة الصني 
«بروڤــة» ملواجهة البحرين 
التمهيدي  الدور  املقبلة في 

لكأس العرب.
وانغ: سنقدم أداًء جيدًا

من جانبــه، أبدى مدرب 
الصني تايبيه هنري وانغ ثقته 
في قــدرة العبيه على تقدمي 
أداء جيد أمام األزرق، مضيفا 

عبدالعزيز جاسم

ثامر  قدم مدرب األزرق 
عنــاد اعتــذاره للجماهير 
على اخلروج من التصفيات 
اآلسيوية املؤهلة إلى نهائيات 
مونديال قطر ٢٠٢٢، مضيفا 
خــالل املؤمتــر الصحافي 
اخلاص مبباراة منتخب الصني 
تايبيه انه سيسعى إلى تغيير 
الصورة ووضع النقاط على 
احلروف، مشيرا الى املنتخبني 
ســيدخالن املباراة دون أي 

ضغوطات.
املرة  أنها ليســت  وأكد 
األولــى التي يتولــى فيها 
تدريب املنتخب في مثل هذه 
الظــروف، «فقد توليت بعد 
رحيل روميــو يوزاك، فأنا 
مدرب في االحتاد ومستعد 
للعمل في أي وقت»، متوجها 
بالشــكر لالحتاد على الثقة 

التي منحها إياه.
وأضاف عناد ان تسلُّمي 
التدريــب في هذه الفترة ال 

وانغ يؤكد أنه ال توجد مقارنة بني مواجهة اليوم ومباراة الذهاب

فيتال بوركلمانزغراهام أرنولدثامر عناد هنري وانغ

«سلة» الكويت 
يختتم معسكر صربيا

هادي العنزي

اختتم الفريق األول لكرة الســلة بنادي الكويت صباح 
أمس معسكره التدريبي الذي استمر ألسبوعني في العاصمة 
الصربية بلغراد، متوجها إلى اإلمارات للمشاركة في البطولة 
اخلليجية الـ٤٠ التي يستضيفها نادي أهلي دبي، واملؤهلة 

لبطولة األندية األبطال اآلسيوية.
وقد خاض «األبيض» عدة مباريات ودية مع أندية أوروبية 
خالل معسكره الصربي بقيادة مدربه األملاني بيتر شومرز 
ومساعده يحيى البحر، وذلك لرفع اجلاهزة الفنية والبدنية 
لالعبني، ويأمل «العميد» في الفــوز باللقب اخلليجي رغم 
املنافسة املتوقعة من أندية الشمال القطري، والنصر السعودي، 
واألهلي البحريني، وشباب أهلي دبي اإلماراتي مستضيف 
البطولة التي تنطلق خالل الفترة من ١٨ حتى ٢٦ يونيو اجلاري.

ناصر العنزي

يختتم منتخبنا الوطني اليوم مشواره في تصفيات 
آســيا املؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آســيا ٢٠٢٣ 
بلقاء مع منتخب الصني تايبيه بعدما فقد فرصة التأهل 

للدور احلاسم لتصفيات 
كأس العالم عقب تعادله 
ســلبيا مــع األردن فــي 
الســابقة وبقي  املبــاراة 
رصيده على «١١» نقطة، 
حيث فوت األزرق الفرصة 
على نفسه حلجز مقعد في 
الدور التالي لو متكن من 
التغلب على األردن لكنه 
لم يقدم ما هو منتظر منه 
وفــرط في فرصة التأهل 
التــي كانــت كفيلــة بأن 
تنعش آمال املنتخب من 

جديد.
ويقــود األزرق اليوم 

املدرب الوطني ثامر عناد بعد إعفاء اإلســباني اندريس 
كاراسكو من مهامه مع املنتخب األول، ويسعى إلى حتقيق 
الفوز على ضيفه املتواضع والذي خسر جميع مبارياته 
السبع املاضية لتحسني مركزه قبل خوض مباراة البحرين 
ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس العرب وقبل تصفيات 
كأس آسيا املقررة في الصني عام ٢٠٢٣ والتي بالطبع ستكون 
أخــف وطأة من تصفيات كأس العالم، لذلك املطلوب من 

العبينا حتسني صورتهم في هذه التصفيات.
وســيغيب عن املواجهة بشكل رســمي املدافعان فهد 
حمــود وخالد إبراهيم لإليقــاف، حيث حصل األول على 

بطاقتني صفراوين، وطرد إبراهيم في مواجهة األردن.
كمــا يلتقي أيضا اليوم في ختــام التصفيات منتخبا 
أســتراليا املتصدر بـ «٢١» نقطة واملتأهل للدور احلاسم 

مع األردن الثاني بـ «١٤» نقطة.
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يعقوب العوضي

فاز فريق كرة اليــد بنادي الكويت على 
كيرمان اإليراني وبصعوبة بالغة ٢٥ - ٢٤ 
في منافسات املجموعة الثانية ببطولة األندية 
اآلسيوية املقامة حاليا في مدينة جدة بضيافة 
نادي الوحدة الســعودي (تصفيات بطولة 

سوبر جلوب ٢٠٢١).
وهو الفوز الثاني لألبيض ليرفع رصيده 
إلــى ٤ نقاط، وســيلتقي العميد مع الدحيل 
القطــري في الـ ٣٫٠٠ من مســاء الغد ضمن 

اجلولة الرابعة من دور املجموعات.

ويعــرف الفريقان بعضهما جيدا، إذ ان 
اجلهاز الفني للدحيل واجه املدرب السابق 
للفريق سعيد حجازي، ويلتقي اليوم املدرب 
الوطنــي هيثم الرشــيدي، وبينما تنصب 
الترشــيحات للدحيل على املنافســة على 
لقب البطولــة نســبيا إال ان الكويت قادر 
على حتقيــق النتيجــة اإليجابية وخطف 

نقطتي املباراة.
من جانب آخر، يدخل الساملية منعطفا 
صعبا وقويا حني يلتقي مع العربي القطري 
غدا في الـ ١٫٠٠، حيث ان املنافس يعتبر أحد 
ابرز املرشحني للمنافسة على لقب البطولة.

«أزرق الطائرة» دشن تدريباته
يعقوب العوضي

دشن املنتخب الوطني األول للكرة الطائرة تدريباته مساء 
أمس بقيادة املدرب الوطني جاسم الطراروة ومساعد املدرب 
التونســي محمد امليموني، حلني وصول املدرب الصربي 
ألكسندر ســنجيج إلى البالد لتسلم مهامه، وذلك استعدادا 
للبطولة اآلســيوية املؤهلة إلى نهائيــات كأس العالم والتي 

ستقام في اليابان سبتمبر املقبل.
وتواجــد في احلصة التدريبية التــي أقيمت على صالة 
االحتاد رئيس االحتاد د.عبدالهادي الشبيب إلى جانب رئيس 
جلنة التدريب واملنتخبات بدر الكوس، وشهد املران حضور 

١٥ العبا وغياب ٩ بعذر و٣ العبني بال عذر.
وفي الســياق ذاته، أكد الطراروة بالقول: املنتخب حاليا 
يحتاج إلى التركيز على اجلوانب البدنية بعد فترة التوقف 
التي تلت املوسم املاضي، ونحن نسير على خطى مدروسة 
ونتطلع للحصول على نتائج مرضية في البطولة اآلسيوية.

«فقاعة الدوحة» تنتظر 
املنتخبات العربية

الدوحة- فريد عبدالباقي

بدأ العد التنازلي النطالق املباريات التمهيدية املؤهلة لدور 
املجموعات لبطولة كأس العرب لكرة القدم ٢٠٢١ والتي ستقام 
في العاصمة القطرية الدوحة خالل الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى 
١٨ ديســمبر، حيث تنتظر الدوحة وصول منتخبات الكويت، 
واألردن والبحرين ولبنان وفلسطني واليمن عقب انتهاء مباريات 
التصفيات املزدوجة املؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر ٢٠٢٢ 
وكأس أمم آســيا الصني ٢٠٢٣، باإلضافــة إلى منتخبات ليبيا 
والسودان وجنوب السودان والصومال وجيبوتي وجزر القمر 
وموريتانيا، بجانب املنتخب العماني املتواجد حاليا في الدوحة، 
الذي ســيخوض آخر مبارياته في التصفيــات املزدوجة أمام 

منتخب بنغالديش في الـ ٨:٠٠ مساء اليوم بتوقيت الكويت.
وستدخل تلك املنتخبات في الفقاعة الطبية وفقا ملا أعلنت 
عنه اللجنة املنظمة لبطولة كأس العرب في قطر. وتؤكد املؤشرات 
األولية أن التصفيات املؤهلة ستشــهد صراعات قوية ومثيرة 
بعد أن مت الكشف عن لوائح البطولة، حيث قرر «فيفا» تطبيق 
الوقت اإلضافــي في مباريات التصفيات حــال انتهاء الوقت 
األصلي بالتعادل، وإذا استمر التعادل فسيتم اللجوء إلى الركالت 

الترجيحية.
وكانت اللجنة املنظمة أعلنت عــن احتضان ملعبي خليفة 
الدولي وجاسم بن حمد بنادي السد املباريات التمهيدية املؤهلة 
لدور املجموعات لبطولة كأس العرب خالل الفترة من ١٩ إلى ٢٥ 
يونيو اجلاري، حيث يلتقي األزرق مع البحرين في ٢٥ يونيو، 
وســتكون ضربة البداية يوم ١٩ اجلاري، والتي تشهد مواجهة 
جتمع بني ليبيا والسودان، وفي اليوم التالي تلعب سلطنة عمان 
مع الصومال، وفي ٢١ اجلاري تلعب األردن مع جنوب السودان، 
ثم موريتانيا مع اليمن ٢٢ اجلاري، ولبنان مع جيبوتي يوم ٢٣، 

وفي اليوم التالي تواجه فلسطني نظيره منتخب جزر القمر.

١٨٤ مباراة دولية.. «الزم يتكرم»
عبدالعزيز جاسم

ســيكون جنم منتخبنا الوطني بدر املطوع على موعد مع 
حتقيق إجناز في مباراة األزرق مساء اليوم أمام منتخب الصني 
تايبيه، فعندما تطأ قدماه أرضية ملعب ستاد جابر سواء كان 
أساســيا أو بديال سيتمكن «بدر الكويت» من معادلة رقم 
الالعب املصري «الصقر» أحمد حسن باللعب ١٨٤ مباراة 
دولية، وهو رقم قياسي دولي عجز عنه الكثيرون من العبي 
العالم، وله دالالت كثيرة «وليس رقما والسالم»، فهو يدل 
على االلتزام واملهارة والتفاني واإلخالص في العمل داخل 

املستطيل األخضر وخارجه.
كانت أول مشاركة دولية للمطوع بتاريخ ٤ سبتمبر ٢٠٠٣ 

أمام منتخب سنغافورة في تصفيات كأس آسيا والتي سجل فيها 

هدفني، ليمتد عطاء بدر على امتداد ١٨ عاما بإبداع وتألق وشــهرة على 
مســتوى آسيا والعرب، بل وصلت إلسبانيا عندما كان قريبا من 

االحتراف مع نادي ملقة.
واليوم وبعد أن بكى بدرـ  وأبكانا معهـ  عقب اخلروج من 
التصفيات املؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ في قطر وفقدانه األمل 
في املشاركة في هذه البطولة العاملية، يجب علينا أن نفكر 
في تكرمي يليق باســمه ومبا حققه باسم الكويت، خاصة 
انه ســيحطم الرقم الدولي لالعب أحمد حسن رسميا في 
حال مشاركته أمام البحرين في ٢٥ اجلاري ضمن الدور 
التمهيدي لبطولة كأس العرب التي ستقام في قطر، اذا لم 
يتعرض لإلصابة «ال سمح اهللا»، فالتكرمي واجب على اجلميع 
سواء قطاعات حكومية أو خاصة أوجمهور وإعالم، فقد قدم بدر 
الكثير، والتكرمي حق أصيل له يجب أن يكون عاجال وليس آجال.

حتقيق إجناز في مباراة األزرق مساء اليوم أمام منتخب الصني 
تايبيه، فعندما تطأ قدماه أرضية ملعب ستاد جابر سواء كان 

دولية، وهو رقم قياسي دولي عجز عنه الكثيرون من العبي 

سواء قطاعات حكومية أو خاصة أوجمهور وإعالم، فقد قدم بدر 

األردن7:00 كويت سبورتأستراليا

الكويت10:00 كويت سبورتالصني تايبيه
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وأقيمت مباراة البرازيل وڤنزويال أمام مدرجات 
خالية في ملعب ماني غارينشــا في برازيليا بسبب 

بروتوكول كورونا.
اســتفادت البرازيــل متاما من ظــروف ڤنزويال 
الكارثية التي افتقدت على األقل ثمانية العبني بعدما 
جاءت نتائج اختباراتهم إيجابية قبل املباراة بيوم 

واحد.
واستدعت ڤنزويال ١٥ العبا احتياطيا، لكن أتيح 
لها ســبعة العبــني احتياطيني من أصل ١٢ بســبب 

النقص في الالعبني املتوافرين.
قال قائد منتخب البرازيلي كاســيميرو «النقاط 
الثالث مهمة. كان يجب أن نحقق بداية جيدة، بصرف 

النظر عن غيابات اخلصم من عدمها».
وفي املجموعة ذاتها، فازت كولومبيا على اإلكوادور 
١-٠ فــي كويابا بهدف ملعــوب الدوين كاردونا اثر 
ضربة حرة (٤٢)، في مباراة قوية على الصعيد البدني 
تألق فيها احلارس دافيد أوسبينا في الشوط الثاني.
قال أوســبينا «هذا الفوز منحنــا الثقة، واجهنا 
منتخبنا صعبا وأعتقد أننا تعاملنا معه بشكل جيد».

أما قائد اإلكوادور إينر ڤالنسيا، فقال «كنا نعرف 
انها ســتكون مبــاراة صعبة. خســرنا املباراة رمبا 

لنقص في التركيز».
وثأر املنتخب الكولومبي خلسارته القاسية أمام 
االكــوادور ١-٦ في تصفيــات املونديال في نوفمبر 

املاضي.

لڤنزويال، عقب اخلسارة بأن تفشي كورونا في صفوف 
«العنابي الالتيني» خالل الساعات األخيرة، ما تسبب 

في غياب ٨ العبني، لعب دورا في هذه اخلسارة.
وأكد بيسيرو «بالطبع تفشي ڤيروس كورونا أثر 
علينا كثيرا، لكن هذا ال مينع سعادتي بإرادة ورغبة 
املجموعة التي شاركت، لست حزينا بسبب اخلسارة».

ورفــع نيمار رصيده إلــى ٦٧ هدفا دوليا في ١٠٦ 
مباريات، بفارق ١٠ أهداف عن الرقم القياسي البرازيلي 

للملك بيليه بطل العالم ثالث مرات.
وقال مدربه تيتي «لقد طور قدرته على الصناعة. 
قدم مينى، قدم يسرى، لقد أصبح العبا يصعب توقعه».

مــن جهتــه، أقر جوزيه بيســيرو، املديــر الفني 

سجل النجم نيمار من نقطة اجلزاء ولعب متريرة 
حاســمة ليقــود البرازيل (حاملة اللقــب) إلى فوز 
صريح على ڤنزويال الغارقة بإصابات كورونا ٣-٠، 
في بطولة كوبا أميركا ٢٠٢١ لكرة القدم في «برازيليا»، 

فيما فازت كولومبيا على اإلكوادور ١-٠.
وافتتح املدافع ماركينيوس التسجيل منتصف 
الشــوط األول (٢٣)، ثم ســجل نيمار 
الهدف الثاني فــي الدقيقة ٦٤، قبل 
أن مينح املهاجم غابريال باربوسا 
«غابيغول» بالده هدف االطمئنان 

في الدقيقة ٨٩.
ويبحث نيمار (٢٩ عاما) 
عن لقبــه الكبير األول مع 
البرازيلي. كان  املنتخــب 
قــد متيز بهدف ومتريرة 
املباراتني  حاســمة فــي 
األخيرتني للبرازيل في 
تصفيات مونديال قطر 
٢٠٢٢ ضــد اإلكوادور 
والپاراغــواي، حيــث 
حتلــق البرازيــل في 
صـــــدارة ترتيــــب 
املجموعــة املوحــدة 
بستة انتصارات من 

٦ مباريات.
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ليستر يريد التعاقد مع كوتينيو
يخطط بريندان رودجرز، مدرب ليســتر ســيتي، إلى 
التعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو، جنم هجوم برشلونة 
اإلسباني، خالل االنتقاالت الصيفية املقبلة. وذكرت صحيفة 
«موندو ديبورتيفو» اإلسبانية أن رودجرز يسعى لتكوين 
فريق قوي من أجل املشاركة في بطولة الدوري األوروبي في 
املوسم املقبل، ويخطط للتعاقد مع العبه السابق كوتينيو من 
برشلونة في امليركاتو الصيفي املقبل. وأضافت ان رودجرز، 
املدرب السابق لكوتينيو عندما كان العبا في ليڤربول، يضع 
كوتينيو على رأس أولوياته، مشيرة إلى أن مسؤولي ليستر 
سيتي يســتعدون لتقدمي عرض رسمي إلى برشلونة، من 
أجل احلصول علــى توقيع كوتينيو. وأوضحت الصحيفة 
الكتالونية أن العرض املنتظر سيبلغ نحو ٢٠ مليون يورو.

NBA بعد انتظار دام ١١ عامًا.. صنز في نهائي

فــي الربع الثالث ليقــود فريقه الى فوزه 
الثاني تواليا على أرضه.

وقال أفضل العب في الدوري في املوسمني 
املاضيني «هذا يظهر الكثير. أنا فخور جدا 
بهذا الفريق. نلعب سويا كفريق. وضعنا 
أنفســنا في موقع للفوز مبباراة أو اثنتني 

أخريني».
من جانب اخلاسر، أنهى كيفن دورانت 
املباراة مع ٢٨ نقطة و١٣ متابعة، إال أن نتس 
الذي يفتقد أصال لنجمه اآلخر جيمس هاردن 
املصاب، عانى هجوميا بعد خروج إرفينغ 
قبل ست دقائق من نهاية الربع الثاني بداعي 
إصابــة في الكاحل بعــد أن دهس بطريقة 

غريبة على قدم أنتيتوكومبو.

بلــغ فينيكــس صنز 
نهائي املنطقة الغربية في 
دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفني للمرة األولى 
منذ ١١ عاما بعدما حســم 
النهائي  سلســلة نصف 
ضد ناغتس ٤-٠ بفوزه 
عليــه ١٢٥-١١٨ في دنفر، 
فيمــا عــادل ميلووكــي 
باكس النتيجة مع ضيفه 
بروكلني نتس ٢-٢ بفوزه 
عليه ١٠٧-٩٦ في نصف 

نهائي الشرقية.
املبــاراة األولى،  فــي 
ســجل كريــس بــول ٣٧ 
نقطة و٧ متريرات حاسمة 
مقابــل ٣٤ لزميله ديفن 
بوكر و١١ متابعة ليحسم 

صنز سلسلة نظيفة.
قال بوكر بعد الفوز «انتظرت ذلك منذ 
وقت طويــل. الكثير من النــاس يقولون 
إني لم أقدم كرة ســلة مفيدة. حان الوقت 

ألثبت العكس».
في ميلووكي، سجل العمالق اليوناني 
أنتيتوكومنبــو ٣٤ نقطــة و١٢  يانيــس 
متابعــة، ليقود باكس الــى معادلة نصف 
نهائي الشــرقية ٢-٢ بفوزه ١٠٧-٩٦ على 
بروكلــني نتس الذي خســر جنمه كايري 

إرفينغ بداعي اإلصابة.
قــدم أنتيتوكومنبو أفضــل أداء له في 
االدوار االقصائية هذا املوســم مسجال ١٤ 
رمية ناجحة من أصل ٢٦، ومحرزا ١٢ نقطة 

ذكرت صحيفة 
«موندو ديبورتيفو» 
اإلســبانية، أن النجم 
األرجنتيني ليونيل ميسي، 
جنم هجوم برشلونة، سيجدد 
عقده مع ناديه، عقب انتهاء مشاركته 
مع منتخب بالده األرجنتني في بطولة كوبا 

أميركا التي انطلقت في البرازيل.
وذكرت الصحيفة أن هناك حالة من التفاؤل 

حول جتديد عقد ميسي، حيث توصل رئيس 
نادي برشلونة خوان البورتا إلى اتفاق مع ميسي 
حول جتديد تعاقده مع الفريق ملدة موسمني. 
وكشفت الصحيفة الكاتالونية أن ميسي، البالغ 
٣٣ عاما، سيجدد عقده مع النادي ملدة موسمني 
حتى يونيــو ٢٠٢٣، مقابل ٢٥٠ مليون يورو، 
ولكنه سيحصل على املبلغ خالل ١٠ سنوات، 
بســبب الظروف املادية الصعبة التي يعيشها 

نادي برشلونة.

اتهــم الكولومبي خاميس رودريغيز، العب إيڤرتون 
اإلجنليزي، اجلهاز الفني ملنتخب بالده، بقيادة رينالدو 
رويــدا، بعدم احترامــه حني لم يضمــه لقائمة «لوس 

كافيتيروس» التي ستخوض كوبا أميركا.
وفي حوار على (إنستغرام اليف)، قال العب الوسط 
البالــغ من العمر ٢٩ عاما «لم أكن في حالة ســيئة اآلن، 
كنت في حالة بدينة تسمح لي بخوض كوبا أميركا لكنه 
قرار اجلهاز الفني. ال أتفق معه ألنهم لم يحترمونني».

وأضاف: «األمر مختلف إذا قال لي أحدهم: لن أستدعيك 

ألنــك ال تعجبني كالعب. إذا كان األمر كذلك، ســأغلق 
فمي وأرحــل». وفي ٣٠ مايو املاضي، صرح رويدا بأنه 
لم يستدع خاميس ملباراتي التصفيات املؤهلة ملونديال 
٢٠٢٢ في قطر، أمام بيرو واألرجنتني، وكذلك لكوبا أميركا، 
من أجل العناية به ولكي يســتكمل عملية تعافيه البدنية 
«كما يجب». وأوضح املدرب وقتها «قلت خلاميس إنني 
اتخذت قرار استبعاده من القائمة حتى يستكمل عملية 
تعافيه كما ينبغي» بعد موسم تعرض فيه العب الوسط 

للعديد من اإلصابات.

خاميس: مدرب كولومبيا لم يحترمني!ميسي يجدد لبرشلونة بعد «كوبا»

تسيتسيباس: تلقيت 
خبر وفاة جدتي قبل 

النهائي بـ ٥ دقائق

أعلن اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 
أنه تلقى خبر وفاة جدته قبل دقائق فقط من 

بدء املباراة النهائية في بطولة فرنسا املفتوحة 
للتنس التي خسرها بعد ٥ مجموعات أمام الصربي 
نوفاك ديوكوڤيتش. وأهدى الالعب البالغ ٢٢ عاما 
والذي احتل املركز الرابع في تصنيف رابطة احملترفني، 

وهو األفضل في مسيرته، إجناز وصوله إلى أول نهائي 
له في البطوالت األربع الكبرى إلى جدته في منشور 

عبر حسابه على «إنستغرام». وكتب تسيتسيباس «قبل 
٥ دقائق من دخولي إلى امللعب، خسرت جدتي معركتها 

للحياة. امرأة ال ميكن مقارنة إميانها باحلياة وإرادة العطاء 
بأي شخص آخر قابلته». وأضاف: «من املهم أن يكون هناك 

املزيد من األشــخاص مثلها في هذا العالم. ألن أشخاصا مثلها 
يجعلونك تعيش. يجعلونك حتلم». لكن بعد سماعه األخبار السيئة، 

قال إن هناك أشياء أكثر أهمية في احلياة من الفوز باأللقاب.
وأضاف أن «احلياة ال تتعلق بالفوز أو اخلســارة. إنها تتعلق 
باالستمتاع بكل حلظة في احلياة، مبفردك أو مع اآلخرين. أن تعيش 
حياة مليئة باملعاني، دون بؤس أو دناءة. رفع الكؤوس واالحتفال 

باالنتصارات شيء، لكنه ليس كل شيء».
إلى ذلك، قفزت التشــيكية باربورا كرايتشيكوفا الى املركز 
اخلامس عشــر في تصنيف احملترفات إثــر تتويجها بباكورة 

ألقابها في البطوالت الكبرى.

بوفون قد يعود إلى بارما
استبعد احلارس اإليطالي املخضرم جانلويجي بوفون 
فكرة اعتزال كرة القدم بعد رحيله في نهاية املوســم عن 
يوڤنتوس، مانحا نفسه بضعة أيام قبل اتخاذ القرار بشأن 
وجهتــه املقبلة احملتمل أن تكون فريق بداياته بارما الهابط 
إلى الدرجة الثانية. وقال ابن الـ ٤٣ عاما في حديث لشبكة 
«ميدياسيت»، إنه «ليس لدي اإلجابة حتى اآلن (بشأن وجهته). 
أنا في طور التفكير بتأمالت مهمة ستأخذني في النهاية إما 
للعب في اخلارج واملشاركة في دوري األبطال كأساسي، أو 
تبقيني في إيطاليا». وأضاف: «على أي حال، سيكون (القرار) 

شيئا لن أندم عليه».
وجدد بطل مونديال ٢٠٠٦ ما أدلى به بعد إعالنه رحيله 
الثاني عن يوڤنتــوس عندما قال إنه لن يعتزل رغم تقدمه 

في العمر.



خووش حچي يا ألطاف اهللا
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الثالثاء

واحد أبواللطف

موجة الغبار مستمرة حتى السبت املقبل  (زين عالم)

 Gالصحة العاملية»: وعود ٧»
حول «كورونا» غير كافية.

«الصحة» تعلن عن اكتشاف 
«املتحّور الهندي» في الكويت.

  نتفق معكم
      في هذا  اجلانب.

  يا جماعة.. السالفة 
     مو غشمرة.. التزموا بالتباعد

    واإلجراءات.

 

أبعد من الكلمات
«ستوقعونني في مشاكل مع طاقمي»

الرئيس األميركي،  بايدن،  جو 
ميــازح الصحافيني الذين طالبوه 
باإلجابة عن مزيد من األسئلة بعيدا 
عن اخلطة اإلعالمية التي وضعها 

طاقم اإلعالم الرئاسي.

«أثناء الحظر، نام الموظفون داخل الشركة 
بجوار السيرفرات»

نائبة رئيس  كريســنت دملو، 
«مايكروســوفت»، تصف حرص 
املوظفني على التواجد في الشركة 

أيام احلظر واإلغالق بأميركا.

«يتالعب بقيمة عملة البيتكوين بتغريداته»

املليونيرة  ماجدة فرزشــكا، 
اجلنوب أفريقية، تنتقد تقلبات عملة 
البيتكوين وفق تغريدات امللياردير 

إيلون ماسك.

«متزوجة من مسلم»

كارينا كابــور، املمثلة الهندية 
الشهيرة، تتعرض حلملة انتقادات 
من الهندوس، جــراء طلبها أجرا 
طائال للتمثيل في فيلم مزمع عن 

أسطورة رامايانا الهندوسية.

«سنوفر اللقاح لكل العاملين باألولمبياد»

ســايكو هاشــيموتو، مديرة 
أوملبياد طوكيو ٢٠٢٠، في محاولة 
لتهدئة االنتقــادات املطالبة بإلغاء 
األوملبياد خوفا من انتشار الڤيروس.

3:13الفجر

4:49الشروق

11:48الظهر

3:22العصر

6:49املغرب

8:21العشاء

أعلى مد: ٤:١٨ ص ـ ١:٤٧ ظ
أدنى جزر: ٨:٥٣ ص ـ ٩:٣٥ م

العظمى:  ٤٥         الصغرى:  ٢٨

البقاء هللا

نوره عبداهللا محمد العجمي، زوجة علي محمد فهاد العجمي: 
٦١ عاما ـ ت: ٩٦٦٦٩٩٩٥ ـ شيعت.

عبداهللا عيســى يحيى العتال: ٣٨ عامــا ـ ت: ٩٩٩٢٢٨٣٣ ـ 
٦٦٦٩٦٩٠١ ـ شيع.

زهره زاهد أحمد موسوي، أرملة طاهر حسن الزلزلة: ٨٠ عاما 
ـ ت: ٩٩٦٠٠٩٤٧ ـ شيعت.

شــيخة أحمد عبداهللا الذويخ، أرملة فهد صعفك العتيبي: ٦١ 
عاما ـ ت: ٩٨٧٨٦٨٦٦ ـ ٥٥١٩٧١٩٦ ـ ٥٠٥١١٧٧٤ ـ شيعت.

خالــد عبدالرزاق عبداهللا ناصر: ٤١ عامــا ـ ت: ٦٦٠٠٠٦٨٨ ـ 
٩٩٥٥٩٩٨٩ ـ ٩٧٩٦٤٦٣٦ ـ شيع.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

اعتبــارا من اليــوم الثالثاء 
وتستمر تيارات الفساد حتى 
االثنني املقبل وتكون فرصة 
املناســبة خالل  الســباحة 
الفترة من السبت املقبل حتى 
األربعاء في الصباح الباكر 
وكذلك الفترة التي تســبق 
غروب الشــمس في املساء 
ولكن في األيام القادمة يرجى 
أخذ احلذر من السباحة في 
البحر بسبب احتمال ارتفاع 
املوج من بعد يوم اخلميس 

٢٤ اجلاري.

وتعطــي فرصــة ملحوظة 
لترســب الغبار وانخفاض 
مستواه خالل الفترة من يوم 
السبت املقبل حتى األربعاء 
٢٣ اجلاري ثم تعاود الرياح 
الشــمالية الغربية النشطة 
والتــي تزيد ســرعتها على 
(٤٥) كم/س مسببة الغبار 
العالق مرة أخرى مع نهاية 

األسبوع املقبل.
وعــن حالــة البحر، قال 
املــرزوق: يدخل في تيارات 
الفســاد الصاحلــة للصيد 

يتغير اجتاه الرياح فتكون 
متقلبة االجتاه تسيطر عليها 
ريــاح بــني شــرقية (رياح 
الكوس) وجنوبيةـ  شرقية 
(الكوس املطلعي)، موضحا 
أن رياح الكوس ستكون بني 
خفيفــة ومعتدلــة وتكون 
سرعتها بني (١٠ و٣٠) كم/س.
وبــني اخلبير الفلكي أن 
الغبار سيترسب في األسبوع 
املقبل بسبب أن هذه الرياح 
املتقلبــة االجتــاه ســتخف 
حدتها وتكون خفيفة السرعة 

املنخفض بســبب منخفض 
الهند املوسمي فوق احمليط 
الهندي والذي يكون منتصفه 
فوق سلطنة عمان بضغط 
تبلــغ قوتــه (٩٩٥) مليبار 
وميتد هذا املنخفض اجلوي 
شرقا ويشمل احمليط الهندي 
مــع ناحية الغــرب وداخل 
األراضــي الهندية بقوة بني 

(١٠٠٠ و١٠٠٨) مليبار.
وتابع املرزوق: يســتمر 
هذا الطقس غير املستقر حتى 
مساء الســبت القادم حيث 

أكد اخلبير الفلكي عادل 
الرياح  املــرزوق اســتمرار 
الشــمالية الغربية النشطة 
حتى نهاية األسبوع وبسرعة 
تتراوح بني (٣٠ و٤٠) كم/س 
تشتد في النهار وتثير الغبار 
واألتربة التي تترســب في 
الليل مع انخفاض ســرعة 

هذه الرياح.
وأضــاف املــرزوق: هذا 
الوضع في الطقس يســبب 
حالــة مــن عدم االســتقرار 
نظــرا الى متركــز الضغط 

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

النظارات الطبية ستزداد انتشارًا بسبب «كوڤيد - ١٩»
أفادت دراسة نشرتها مجلة «جاما» 
لطب العيون بناء على بيانات صينية، 
بأن قصــر النظر لــدى األطفال ممن 
تتراوح أعمارهم بني ٦ و١٣ عاما ازداد 
ثالثة أضعاف عام ٢٠٢٠ عما كان عليه 

بني األعوام ٢٠١٥ و٢٠١٩.
وركــزت الدراســة اهتمامها على 
تطور قصر النظر لدى التالميذ بعد 
قرارات اإلغــالق الناجمة عن جائحة 
كورونا. وذكــر موقع «بلومبرغ» أن 
الباحثــني حللوا نحــو ١٩٥٫٠٠٠ من 
نتائج فحوصات النظر التي أجريت 
في املدارس خالل ست سنوات. وتبني 
لهم أن قصر النظر لم يتفاقم فحسب 
بل أصبــح أكثر انتشــارا. وفي حني 
أن ٥٫٧٪ فقط من أطفال املدارس كان 
لديهــم قصــر نظر في االعــوام ٢٠١٥ 
-٢٠١٩ فــإن هذه النســبة قفزت الى 

٢١٫٥٪ عام ٢٠٢٠.
وقــدم الباحثون نتائــج أبحاثهم 
على انها أول دليل على عالقة البقاء 
في املنزل وتقلص النشاط اخلارجي 
بتردي قوة البصر. لكنهم حذروا من 
ان بياناتهــم ال حتدد زمن النظر الى 
شاشة الكمبيوتر أو املوبايل وال زمن 

األنشطة اخلارجية لألطفال.

البحر صالح للصيد والسباحة من اليوم حتى ٢٣ اجلاري

وفاة هندي متزوج من ٣٩ امرأة وله ٩٤ من األبناء ويسكنون في بيت من ١٠٠ غرفة

املسكن الذي يأوي أكبر أسرة في العالم صورة جتمع زيونا تشانا مع زوجاته وابنائه وأحفاده

رويترز: قــال رئيس وزراء والية ميزورام الهندية إن رجال يبلغ من العمر ٧٦ 
عاما وله ٣٩ زوجة و٩٤ من األبناء ويوصف بأنه رب أكبر أسرة في العالم توفي في 
شــمال شرق البالد. وأضاف زورامتاجنا الذي ال يستخدم سوى اسمه األول على 
«تويتر» أن الرجل الذي يدعى زيونا تشــانا ويرأس طائفة مسيحية محلية تسمح 

بتعدد الزوجات توفي أمس األحد.
ويبلغ العدد اإلجمالي ألفراد أسرة زيونا ١٦٧ فردا وهي األسرة األكبر على مستوى 
العالم وفقا ملا تقوله وسائل إعالم محلية لكن هذا يتوقف على ما إذا كان العدد يشمل 

أحفاد زيونا البالغ عددهم ٣٣ حفيدا. وأجنب وينســتون بالكمور رئيس طائفة من 
املورمون في كندا تســمح بتعدد الزوجات حوالي ١٥٠ طفال من ٢٧ زوجة ويصل 
عدد أفراد أسرته إجماال إلى ١٧٨ شخصا. وكان زيونا يعيش مع أسرته في بيت من 
أربعة طوابق باللون الوردي ويضم حوالي ١٠٠ غرفة في قرية باكتاوجن النائية في 
ميزورام والتي أصبحت مزارا سياحيا بفضله حسبما قال رئيس حكومة الوالية.

وتعرف الطائفة باسم «تشانا» وأسسها والد زيونا عام ١٩٤٢، وتضم في عضويتها 
مئات األسر، وعقد زيونا قرانه على زوجته األولى وهو في سن ١٧ عاما ويقول إنه 

تزوج ذات مرة ١٠ نساء في عام واحد.
وكانت الزوجات يتقاسمن مهجعا قريبا من غرفة النوم اخلاصة بزيونا، ويقول 
السكان احملليون إنه يفضل وجود سبعة أو ثمانية منهن إلى جانبه طوال الوقت.

وعلى الرغم من حجم األسرة الكبير بالفعل، كان زيونا قد قال لـ «رويترز» في 
مقابلة معه عام ٢٠١١ إنه يرغب في توسيعها.

وأضاف «أنا مستعد لتوسيع عائلتي وأرغب في املضي قدما في أي زيجة أخرى».

وتابع «لدي أشخاص كثيرون أرعاهم وأعتني بهم وأعتبر نفسي رجال محظوظا».

عادل املرزوق: طقس غير مستقر حتى السبت 
وانخفاض مستوى الغبار ٥ أيام األسبوع املقبل

بدء موسم صيد امليد 
في املياه اإلقليمية اليوم

عاطف رمضان

الرسمي  أعلن املتحدث 
باسم الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة الســمكية 
طــالل الديحانــي عــن بدء 
موســم صيد أســماك امليد 
في املياه اإلقليمية الكويتية 
والــذي توافق أولــى أيامه 

اليوم الثالثاء ١٥ اجلاري.
جــاء ذلك وفقــا للقرار 
اإلداري رقم ٨٤٦ لعام ٢٠١٢ 
والذي يقر فتح موسم صيد 
امليد لعام ٢٠٢١، وذلك ابتداء من ١٥ اجلاري على ان يســتمر 
الســماح بالصيد حتى ٣٠ نوفمبر املقبل، وأكد الديحاني انه 
على أصحاب ســفن وقوارب الصيد املرخص لها بصيد امليد 
ضرورة االلتزام بأحكام القرار رقم ٧٨٧ لســنة ٢٠١٧ بشــأن 
السماح بصيد امليد في املياه اإلقليمية الكويتية أثناء ممارسة 
صيد امليد. وأضاف ان الهيئة قد قامت بالتنسيق مع اجلهات 
املختصة في وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة 
العامة للبيئة ملراقبة وضبط عملية الصيد بشــكل ال يخالف 
القوانني وال يضر بالبيئة البحرية. كما أشــار الى ان الهيئة 
ستتخذ اإلجراءات القانونية وتطبق األحكام والعقوبات في 

حق املخالفني ألحكام قانون حماية الثروة السمكية.

طالل الديحاني
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